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1868
UCHWA£A Nr XXXIII/191/05 RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie bud¿etu miasta i gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 116 ust. 1, art. 122, art.
124, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze
zmianami).
§1. Uchwala siê dochody i wydatki bud¿etu miasta
i gminy na 2006 rok w nastêpuj¹cych kwotach
I. Dochody bud¿etu miasta i gminy-

11.242.088

w tym:
-

-

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 8 D do niniejszej uchwa³y 1.034.372
dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwa³y 75.000

II. Wydatki bud¿etu miasta i gminy -

12.376.597

w tym:
-

-

wydatki na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 W do
niniejszej uchwa³y 1.034.372
wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y 75.000

-

kwota rezerwy ogólnej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwa³y 60.000

-

kwota dotacji przedmiotowej godnie z za³¹cznikiem Nr
5 kol.5 do niniejszej uchwa³y 161.845

-

kwota dotacji podmiotowej dla instytucji kultury zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do niniejszej uchwa³y 93.388

-

wydatki na realizacjê zadañ przez jednostki pomocnicze gminy zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do niniejszej
uchwa³y 29.340

-

wydatki inwestycyjne  jednoroczne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa³y 348.842

III Deficyt bud¿etowy miasta i gminy na 2006 rok wynosi 1.134.509
1. Plan przychodów -

1.289.709

w tym:
- kredyt d³ugoterminowy 

869.709

- po¿yczka zaci¹gniêta w WFOiGW - 420.000 zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y
2. Plan rozchodów -

155.200

w tym:
- sp³ata kredytu zaci¹gniêtego w Spó³dzielczym Banku
Ludowym im. ks. Piotra Wawrzyniaka w remie 46.000
- sp³ata po¿yczek zaci¹gniêtych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska w Poznaniu - 109.200
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwa³y
§2. Ustala siê plan limit wydatków na realizacjê wieloletniego programu inwestycyjnego zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4
do niniejszej uchwa³y
§3. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adu bud¿etowego w nastêpuj¹cych kwotach:
- przychody -

975.483

- wydatki -

975.483

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y
§4. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Dolsku na 2006 rok
- przychody -

10.000

- wydatki -

10.000

zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§5. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do
zaci¹gania d³ugu w kwocie 1.289.709 z³ oraz do sp³at zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytu w wysokoci
155.200 z³ w banku prowadz¹cym obs³ugê bud¿etu miasta
i gminy oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
§6. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do
dokonywania przeniesieñ wydatków bie¿¹cych w tym: na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ oraz wydatków
inwestycyjnych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach
danego dzia³u we wszystkich dzia³ach wystêpuj¹cych w bud¿ecie miasta i gminy na 2006 rok.
§7. Wykonanie Uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Dolsk.
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§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006
roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz M¹dry

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLANOWANE DOCHODY BUD¯ETU MIASTA I GMINY NA 2006 ROK
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLANOWANE WYDATKI BUD¯ETU MIASTA I GMINY NA 2006 ROK
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY NA 2006 ROK ZGODNIE Z ART. 3 UST. 1 PKT.3 LIT.D
USTAWY Z DNIA 26 LISTOPADA 1998 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2003 NR 15 POZ. 148 ZE ZM.)
PLAN PRZYCHODÓW
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PLAN ROZCHODÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY NA 2006 ROK ZGODNIE Z ART. 4 UST. 2 PKT 1
USTAWY Z DNIA 26 LISTOPADA 1998 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2003 NR 15 POZ. 148 ZE ZM.)
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
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Limit wydatków w 2006 roku na realizacje zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami V etap bêdzie
sfinansowany
- rodki w³asne gminy -

Poz. 1868

- po¿yczk¹ zaci¹gniêt¹ ze rodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu 420.000
- rodkami Unii Europejskiej  Norweski Mechanizm
Finansowy 2.550.000

30.000

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DLA ZAK£ADU BUD¯ETOWEGO NA 2006 ROK
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Kwoty i zakres dotacji przedmiotowej
Rada Miasta i Gminy w Dolsku ustali³a stawki dotacji
przedmiotowej dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Dolsku. (Uchwa³¹ Nr XXXI/170/05 RMiG Dolsk z dnia 26.10.2005
roku). Na utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych
o powierzchni u¿ytkowej 3.398,26 m3 x 3,61 z³ przyzna siê
dotacjê w wysokoci 12.267 z³. Dotowanie utrzymania oczyszczalni cieków i przepompowni skalkulowano stawkê na 1 m3
zrzutu cieków. Przewiduje siê 28.600 m3 zrzutu cieków po
5,23 z³ co daje kwotê dotacji przedmiotowej 149.578 z³. £¹czna

dotacja przedmiotowa dla zak³adu bud¿etowego wynosi
161.845 z³ która bêdzie przekazywana w wysokoci 1/12 do
dnia 20 ka¿dego miesi¹ca.
Dyrektor zak³adu bud¿etowego zobowi¹zany jest do sk³adania Burmistrzowi Miasta i Gminy pó³rocznych i rocznych
informacji o realizacji zadañ objêtych dotacj¹ oraz o stopniu
wykorzystania otrzymanej dotacji z bud¿etu miasta i gminy.
Roczne rozliczenie dotacji nastêpuje w oparciu o przed³o¿one sprawozdanie statystyczne oraz o roczn¹ informacjê
z realizacji zadañ objêtych dotacj¹.
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  JEDNOROCZNYCH NA 2006 ROK
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W DOLSKU NA 2006 ROK
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28.12.2005 r.
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Za³¹cznik Nr 8 D
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28.12.2005 r.

PLANOWANE DOCHODY BUD¯ETU MIASTA I GMINY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥
ZADAÑ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ NA 2006 ROK
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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 ROK
Z bud¿etu miasta i gminy na 2006 rok ustala siê dotacjê
podmiotow¹ na dofinansowanie dzia³alnoci bie¿¹cej dla
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. w dziale 921,
rozdziale 92116 §2480 w wysokoci 93.388 z³.

Dotacje przekazywaæ siê bêdzie w terminie do 20 ka¿dego
m-ca wysokoci 1/12
Dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy Dolsk zobowi¹zany jest
do sk³adania Burmistrzowi Miasta i Gminy pó³rocznych
i rocznych informacji o realizacji zadañ objêtych dotacj¹.

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XXXIII/191/05
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2006 ROK
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1869
UCHWALA Nr XXXIV/205/2005 RADY GMINY LIPNO
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie bud¿etu Gminy Lipno na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109,
art. 116 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6,
7, 9, 10 i ust. 2 pkt 1,2 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst
z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Lipno
uchwala:
§1. 1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy Lipno na rok
2006 w wysokoci e zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y,
- 10.650.626 z³
2. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy Lipno na rok 2006
w wysokoci  12.445.326 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do
uchwa³y.
3. Deficyt w kwocie 1.794.700 z³ zostanie sfinansowany
po¿yczk¹ i kredytem.
4. Uchwala siê przychody bud¿etu gminy Lipno na rok
2006 w wysokoci - 2 155.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3
do uchwa³y,
5. Uchwala siê rozchody bud¿etu gminy Lipno w wysokoci  360.300 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y.
§2. 1. Dochody ustalone w §1 ust. 1 obejmuj¹:
1) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie 1.085.660 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 1a do uchwa³y.
2. Wydatki ustalone w §1 ust 2 obejmuj¹:
1) wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
w kwocie 1.085.660 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2a do
uchwa³y,
2) wydatki maj¹tkowe w kwocie  2.878.972 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y.
3. W wydatkach bie¿¹cych wyodrêbnia siê wydatki na:
1) obs³ugê d³ugu - sp³ata odsetek od kredytów - 40 524 z³,
2) dotacjê podmiotow¹ dla Gminnego Orodka Kultury
w Lipnie 
185.000 z³,
3) dotacjê podmiotow¹ dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie 
172.000 z³,
4) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia
zysku 
84.000 z³.

§3. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 6 do uchwa³y.
§4. Ustala siê plan dochodów w kwocie 17.000 z³ zwi¹zanych z realizacj¹ przez gminê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej stanowi¹cych dochody bud¿etu pañstwa zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 7.
§5. Z planowanych dochodów ustalonych w §1 ust. 1
przeznacza siê kwotê 360.300 z³otych na sp³atê kredytów
i po¿yczek inwestycyjnych .
§6. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie
50.000 z³otych.
§7. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 8 do uchwa³y.
§8. Wyodrêbnia siê rodki do dyspozycji so³ectw w kwocie 57.260 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y.
§9. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 48.000 z³otych
i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 48.000 z³otych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do uchwa³y.
§10. 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania
zmian w bud¿ecie gminy polegaj¹cych na przeniesieniach
w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami, w tym
tak¿e miêdzy paragrafami klasyfikuj¹cymi wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ oraz wydatki inwestycyjne
w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
2. Ustala siê kwotê 200.000 z³otych jako maksymaln¹,
do wysokoci której Wójt Gminy mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki
i kredyty krótkoterminowe w roku bud¿etowym.
3. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania d³ugu
i sp³aty zobowi¹zañ w kwotach wynikaj¹cych z uchwalonego
bud¿etu w tym na zadania wynikaj¹ce z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w kwocie 1.890.000 z³.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lipno.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, dotyczy
roku bud¿etowego 2006 i podlega publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipno
() Kazimierz Kubicki
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 DOCHODY
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Za³¹cznik Nr 1a
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI - DOCHODY
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 WYDATKI
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Za³¹cznik Nr 2a
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI WYDATKI
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006
PRZYCHODY BUD¯ETU
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 ROZCHODY BUD¯ETU
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 WYDATKI MAJ¥TKOWE
I. Wydatki inwestycyjne
.
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Zakupy inwestycyjne
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III. Pozosta³e wydatki maj¹tkowe
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Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r

PLAN DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWI ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH USTAWAMI W ROKU 2006
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Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006
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PLAN BUD¯ETU GMINY LIPNO NA ROK 2006 WYDATKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - SO£ECTW
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do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr XXXIV/205/2005
Rady Gminy Lipno
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJÊ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2006 W Z£
DOCHODY

§4300 zakup us³ug pozosta³ych -

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem 48.000

10120

§4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe -

700

§4430 ró¿ne op³aty i sk³adki -

500

Prognoza kszta³towania siê kwoty d³ugu Gminy Lipno
w latach 2006 - 2013

75678 Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
48 000
§0480 op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 
48.000

Kwota zad³u¿enia na 31.12.2005 roku 

1.038.300 z³

Planowane zad³u¿enie w 2006 roku 

2.155.000 z³

w tym:
WYDATKI

po¿yczka z WFOi GW 

Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia 

48.000

rozdzia³ 85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi -

48000

§3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych -

3700

1.890.000

kredyty

265.000

Planowane sp³aty kredytów i po¿yczek w 2006 roku 
360.300 z³

§4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne -

300

sp³aty kredytów 

66.000

§4120 sk³adki na Fundusz Pracy -

100

sp³ata po¿yczek 

294.300

§4170 wynagrodzenia bezosobowe -

28000

§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia -

4580

§4260 zakup energii -

5

5





Zad³u¿enie na 31.12.2006 roku 
tytu³em: kredyty bankowe 

0

5




2




2.833.000 z³
335.000

po¿yczki z WFO 

=

3

3

2.498.000
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Zgodnie z programami inwestycji - budowa sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wilko - wicach
termomodernizacja budynków publicznych oraz konieczno-

ci¹ uzupe³niaj¹cych budów wodoci¹gów planuje siê zaci¹gniêcie nastêpuj¹cych po¿yczek i kredytów:
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w roku 2006: po¿yczka 
kredyty 
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Poz. 1869, 1870

2.155.000 z³

w roku 2007: -

2.157.000 z³

1.890.000 z³

po¿yczki 

2157.000 z³

265.000 z³

Razem -

4.312.000 z³

1870
UCHWA£A Nr XXVI/186/2005 RADY GMINY WIÊCIECHOWA
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie bud¿etu gminy na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9d, art. 51 ust. 1 i 2,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, art. 112
ust. 1, art. 116 ust. 1 i 4, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128
ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody gminy na rok 2006 w wysokoci
- 11.912.622 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1, 2.
2. Ustala siê wydatki gminy na rok 2006 w wysokoci 11.267.622 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3, 4.
3. Ustala siê nadwy¿kê bud¿etu gminy w roku 2006
w wysokoci - 645.000 z³, któr¹ przeznacza siê na sp³atê
po¿yczek.
4. Ustala siê rozchody gminy w roku 2006 w wysokoci
- 645.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.
§2. 1. Dochody ustalone w §1 ust. 1 obejmuj¹ dotacje
celowe zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami w kwocie - 1.304.640 z³
2. Wydatki ustalone w §1 ust. 2 obejmuj ¹ dotacje celowe
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych gminie ustawami w kwocie - 1.304.640
z³
3. Dochody i wydatki o których mowa w ust. 1 i 2 okrela
za³¹cznik Nr 6.

§3. Ustala siê wielkoæ dotacji dla:
1) instytucji kultury - Samorz¹dowego Orodka Kultury
w wiêciechowie w kwocie 360.899 z³
w tym:
-

orodki kultury -

232.573 z³

-

biblioteki -

128.326 z³

2) na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru w kwocie 1.000 z³
3) Gminy W³oszakowice na zadanie w zakresie owiaty przygotowanie przedszkolne na podstawie porozumienia
miêdzy gminami w kwocie 1.800 z³
4) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100.000 z³
5) Samorz¹du powiatu Leszczyñskiego na wydatki zwi¹zane
z realizacj¹ zadania wspólnego - budowa cie¿ki zdrowia
na odcinku wiêciechowa Go³anice oraz placu rekreacyjnego w miejscowoci Go³anice w kwocie 50.000 z³
6) Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizowanych zadañ - zakup tomografu komputerowego w kwocie 30.000 z³
§4. W wydatkach ustalonych w §1 ust. 2 okrela siê
wydatki na finansowanie zadañ maj¹tkowych gminy w kwocie - 993.175 z³ w tym:
1) wydatki inwestycyjne -

860.000 z³

2) zakupy inwestycyjne -

40.800 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7701 

3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie
porozumieñ samorz¹dów 80.000 z³

Poz. 1870

§9. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i wymienionymi paragrafami w rozdzia³ach wyszczególnionych w za³¹czniku Nr 4 do Uchwa³y, z wy³¹czeniem
przeniesieñ wydatków miêdzy dzia³ami.

4) udzia³y w spó³kach - 12.375 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr
7.
§5. Okrela siê wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8.

2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu
gminy do wysokoci - 500.000 z³

§6. 1. Dochody ustalone w §1 ust. 1 obejmuj ¹ dochody
z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie - 81.000 z³

3) sp³aty zobowi¹zañ w kwotach wynikaj¹cych z uchwalonego bud¿etu.
4) lokowania wolnych rodków na rachunkach równie¿
w bankach, które nie prowadz¹ bankowej obs³ugi bud¿etu
gminy.

2. Wydatki ustalone w §1 ust. 2 obejmuj¹ wydatki na
realizacjê zadañ okrelonych w gminnym programie profilaktyki, rozwi¹zywania problemów alkoholowych oraz gminnego
programu przeciwdzia³ania narkomanii i pomocy w rodzinie
w kwocie - 81.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.

§10. Ustala siê plan dochodów podlegaj¹cych przekazaniu do bud¿etu pañstwa zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
gminie na rok 2006 w kwocie 32.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 11.

§7. Ustala siê przychody i wydatki funduszy celowych Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

- przychody - 60.000 z³

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem l stycznia 2006
roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

- wydatki - 93.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.
§8. Tworzy siê w bud¿ecie gminy rezerwê ogóln¹
w kwocie - 111.675 z³

Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Dutka

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY NA ROK 2006 (WG DZIA£ÓW)
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY NA ROK 2006 (WG DZIA£ÓW, ROZDZIA£ÓW I PARAGRAFÓW)
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY NA ROK 2006 (WG DZIA£ÓW)
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY NA ROK 2006 (WG DZIA£ÓW, ROZDZIA£ÓW I PARAGRAFÓW)
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN ROZCHODÓW BUD¯ETU GMINY NA ROK 2006.
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ L INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2006
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XXVI /186/2005
Rady Gminy wiciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
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Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN WYDATKÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ OKRELONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI,
ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA£ANIA NARKOMANII I
PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2006 (WG DZIA£ÓW, ROZDZIA£ÓW I PARAGRAFÓW)
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Za³¹cznik Nr10
Uchwa³y Nr XXVI/186/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006
Dzia³ 900 Rozdzia³ 90011
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Za³¹cznik Nr 11
do Uchwa³y Nr XXVI/w/2005
Rady Gminy wiêciechowa
z dnia 28 grudnia 2005 r.

PLAN DOCHODÓW PODLEGAJ¥CYCH PRZEKAZANIU DO BUD¯ETU PAÑSTWA ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ L INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2006
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1871
UCHWA£A Nr XXXVII/224/06 RADY GMINY ¯ELAZKÓW
z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie przyjêcia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania cieków na terenie Gminy ¯elazków
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (tekst jednolity Dz.U. Nr 72 poz. 747 z 2001r.
z pón. zm.)art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê Regulamin Dostarczania Wody i Odprowadzania cieków na terenie Gminy ¯elazków stanowi¹cy
za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zak³adu
Komunalnego Gminy ¯elazków Sp. z o.o.
§3. Uchyla siê uchwa³ê Rady Gminy ¯elazków Nr XXXVIII/
303/2002 z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie przyjêcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy ¯elazków
() Antoni Rêbowiecki
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Za³¹cznik
Do uchwa³y Nr XXXVII/224/06
Rady Gminy ¯elazków
z dnia 13 stycznia 2006 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIE WODY I ODPROWADZANIE CIEKÓW
Spis treci:
I. Postanowienia ogólne
II. Warunki przy³¹czenia do sieci

§4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.

III. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe
IV.Szczegó³owe warunki i tryb zawierania oraz rozwi¹zywania umów odbiorcami us³ug
V. Obowi¹zki Us³ugodawcy
VI.Obowi¹zki Us³ugobiorcy
VII.

Sposób rozliczeñ

VIII.

Prawa Us³ugobiorcy

IX.Prawa Us³ugodawcy
X. Postanowienia koñcowe
I. Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Zak³ad Komunalny Gminy ¯elazków Sp.z o.
o. w ¯elazkowie zwany dalej Us³ugodawc¹, na terenie
Gminy ¯elazków na podstawie zezwolenia wydanego przez
Zarz¹d Gminy ¯elazków.
2. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okrelenia ustawa
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami Dz.U.
02.113.984, Dz.U. 04.173.1808, Dz.U.05.85.729)
3. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody.
4. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
§2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub
zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej
umowy, zwanej dalej Us³ugobiorc¹.
§3. Regulamin okrela prawa i obowi¹zki Us³ugodawcy
i Us³ugobiorcy wynikaj¹ce z ustawy i innych przepisów
wykonawczych oraz okrela wzajemne relacje miêdzy
Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej posiadaj¹cym tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci albo osob¹, która korzysta nieruchomoci¹ o nieuregulowanym stanie prawnym.

II. Warunki przy³¹czenia do sieci
§5. 1. Realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni
wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego, zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie
nieruchomoci do sieci.
2. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa Us³ugodawca, a urz¹dzenia pomiarowego
osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
§6. 1. W przypadku, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt,
w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹ ¯elazków urz¹dzenia
wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania
z us³ug.
§7. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu
technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa przez Us³ugodawcê,
zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§8. 1. Z wnioskiem przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wyst¹piæ osoba posiadaj¹ca tytu³ prawny
do korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do
sieci.
2. Osoba o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy
wniosek o okrelenie technicznych warunków przy³¹czenia,
sporz¹dzony wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§9. Do wniosku, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie
nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.
§10. 1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 20 dni od dnia z³o¿enia
wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 1 rok od dnia wydania.
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3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej z instalacjami Us³ugobiorcy,
b) maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody,
c) parametry techniczne elementów przy³¹cza,
d) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego
iloæ odprowadzanych cieków,
e) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
f) termin wa¿noci technicznych warunków przy³¹czenia.
§11. Umowa o przy³¹czenie okrela w szczególnoci:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych budowlano  monta¿owych
oraz prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorników koñcowych,
c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
d) termin zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia
niezbêdnych prac i odbiorów czêciowych oraz prowadzenia prób i odbioru koñcowego przy³¹cza,
e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków,
f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§12. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do
realizacji prac projektowych oraz budowlano  monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe i koñcowe, s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron na pisemny wniosek 3.
Us³ugobiorcy w terminie nie póniej ni¿ 7 dni od z³o¿enia
wniosku.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory
okrela Us³ugodawca.
III. Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe
§13. 1. Wodê na cele przeciwpo¿arowe pobiera siê
w punktach uzgodnionych Komendantami Gminnych Stra¿y
Po¿arnych i Wójtem Gminy ¯elazków.
2. Rozliczenie za zu¿yta wodê nastêpuje na podstawie
raportów sk³adanych przez Komendantów Stra¿y Po¿arnej.

Poz. 1871

zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pismem
 wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczanie wody lub
odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez
strony protoko³ów okrelonych w §12 ust. 3 i spe³nieniu
warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego do którego
dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki
albo z osob¹ która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub
niezabudowanej o uregulowanym b¹d nieuregulowanym
stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkiem wielokondygnacyjnym, umowa jest zawierana z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:
a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,
b) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich
utrzymania,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody
w pozosta³ych lokalach, w szczególnoci przez mo¿liwoæ
przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie siê równie¿ za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do lokalu.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê z korzystaj¹cymi
z lokali osobami, których mowa w ust. 2 i 3 równie¿
w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki o których mowa
w ust. 4.
§15. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony
lub okrelony.
2. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowanie przez Us³ugodawcê rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹c¹ dalsze korzystanie z us³ug.
§16. Umowa o której mowa w §14 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminu rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,

3. Raporty s¹ sk³adane co 3 miesi¹ce na koniec kwarta³u.

d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych
lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,

IV.Szczegó³owe warunki i tryb zawierania oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami us³ug

e) kanalizacyjnych ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy,

§14. 1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ

f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7719 

g) warunków i trybu rozwi¹zywania umowy.
§17. W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia za³o¿enia wynikaj¹ce z ustawy
i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.
§18. Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy.
Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§19. Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi wniosek, o którym mowa
w §8 ust. 2 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania
z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych równie¿
jakoæ odprowadzanych cieków.

Poz. 1870

ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje:
a) niezw³ocznie a je¿eli jest to niemo¿liwe technicznie nie
póniej ni¿ w ci¹gu 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie
okrelenia przewidywanego usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,
b) w ci¹gu 7 dni  na pisemne ¿¹danie uzasadnienia przerwy
i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) w ci¹gu 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi oraz
za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
VI.Obowi¹zki Us³ugobiorcy

V. Obowi¹zki Us³ugodawcy
§20. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo  kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania
cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
§21. 1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowych  kanalizacyjnych.
2. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do regularnego, co
najmniej raz na pó³ roku informowania Rady Gminy ¯elazków
o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§22. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 10
godzin, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru wody
i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.
§23. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w formie pisemnej
na Gminnych tablicach og³oszeñ, co najmniej na dwa dni
przed ich wyst¹pieniem.
§24. 1. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jak równie¿
miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
2. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj.
pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku a w przypadku
jej braku, granica nieruchomoci.
§25. Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia
w wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12
miesiêcznym wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie
instalacji do nowych warunków.
§26. Je¿eli strony nie ustala³y w umowie o zaopatrzeniu
w wodê lub odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem

§27. Zamierzaj¹c korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Zak³adu Komunalnego Gminy ¯elazków Sp. z o. o. w ¯elazkowie.
§28. 1. Us³ugobiorca winien zapewniæ niezawodne
dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich
odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe
utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹
zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zania siê z obowi¹zków wynikaj¹cych
z ust. 1.
§29. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.
§30. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania
Us³ugodawcy o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownikach lokalu.
§31. Us³ugobiorca winien powiadomiæ Us³ugodawcê
o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§32. Us³ugobiorca dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany
jest do natychmiastowego powiadomienia Us³ugodawcê
o zarzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od warunków umowy.
§33. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.
§34. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§35. Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci
us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy
dzia³alnoæ Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
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a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek
cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkownika instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
c) poinformowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach
okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci,
e) umo¿liwienia Us³ugodawcy wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ w celach okrelonych w §55
niniejszego regulaminu.
VII.

Sposób rozliczeñ

§36. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Us³ugodawcê z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków.
§37. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
wskazañ wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali w
budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
§38. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie rednie zu¿ycie z ostatnich
3 okresów rozliczeniowych przed awari¹.
§39. 1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej
wody przez Us³ugodawcê z uwzglêdnieniem poboru wody
z innych róde³.
§40. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt Us³ugobiorcy.
§41. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at
§42. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
Gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
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§43. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie lub
na tablicy og³oszeñ, co najmniej na 7 dni przed wejciem jej
w ¿ycie.
§44. 1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§45. 1. Us³ugodawca obci¹¿a Gminê ¯elazków na podstawie cen i stawek op³at ustalonych w taryfie za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych.
2. W przypadku nieopomiarowania poboru wody na powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowej obci¹¿enie nastêpuje na iloæ zadeklarowan¹ przez Gminê, w rozliczeniu
kwartalnym.
3. Us³ugodawca obci¹¿a Gminê na podstawie cen i stawek ustalonych taryfie.
VIII.

Prawa Us³ugobiorcy

§46. Us³ugodawca winien zapewniæ odbiorcom us³ug
nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winien wyodrêbniæ
stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§47. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji
taryfowych.
§48. Us³ugodawca winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej ni¿ 20 dni. W uzasadnionych przypadkach Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê
przeprowadzenia kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia prawid³owoci dzia³ania wodomierza przez Urz¹d Miar
i Wag koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego
ponosi Us³ugobiorca.
§49. W przypadku stwierdzenia przez Us³ugodawcê lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej
wody Us³ugobiorcy wody na cele socjalno  bytowe przys³uguje upust w wysokoci 10 % ceny netto od czasu umotywowanego zg³oszenia do czasu, kiedy Us³ugodawca usunie
przyczynê obni¿enia jakoci wody.
§50. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Us³ugodawca winien uprzedziæ Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
IX.Prawa Us³ugodawcy
§51. Us³ugodawca mo¿e odmówiæ przy³¹czenia do sieci,
jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego zgody,
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b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.
§52. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§53. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§54. Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli
nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§55. 1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu
ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia
przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.

Poz. 1871

2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e
pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹
uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych
w ust. 1.
X. Postanowienia koñcowe
§56. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
XXXVII/224/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. Rady Gminy
w ¯elazkowie i obowi¹zuje po 14 dniach od daty og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§57. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747)
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustawy.
§58. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo  kanalizacyjne
zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego
regulaminu odbiorcom jego us³ugi
§59. Wszelkie zmiany Regulaminu s¹ wprowadzane
w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
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Poz. 1872

1872
UCHWA£A Nr XXXI/247/06 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. tj. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz.U., Nr 72, poz. 747 ze zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

umowa. Umowa mo¿e równie¿ ustalaæ dopuszczalny poziom
zanieczyszczeñ cieków wprowadzanych przez Odbiorców.

ROZDZIA£ I

2) przepustowoæ posiadanego przy³¹cza kanalizacyjnego,
zapewniaj¹c¹ odprowadzenie cieków,

Przepisy ogólne
§1. Regulamin okrela zasady zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków realizowanego
na terenie miasta i gminy Komin Wielkopolski w tym prawa
i obowi¹zki przedsiêbiorstw oraz odbiorców.
§2. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
2) odbiorca - odbiorca us³ug, o którym mowa w art. 2 pkt 3)
ustawy,
3) przedsiêbiorstwo - przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy,
4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzenie cieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
5) wodomierz - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu budowlanego,
6) wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy, o którym mowa
wart. 2 pkt 19) ustawy,
7) wodomierz w³asny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy iloæ
wody pobranej z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany,
utrzymywany i legalizowany na koszt odbiorcy,
8) okres obrachunkowy - okres rozliczeñ za us³ugi dostawy
wody i odprowadzania cieków okrelony w umowie.
ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania cieków oraz obowi¹zki
odbiorców warunkuj¹ce jego utrzymanie
§3. 1. Iloæ wody dostarczanej Odbiorcom oraz iloæ odprowadzanych cieków, minimalne cinienie utrzymywane
w miejscu przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej mo¿e okrelaæ

§4. 1. Przedsiêbiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma
obowi¹zek zapewniæ:
1) zdolnoci dostawcze posiadanego przy³¹cza wodoci¹gowego, zapewniaj¹c dostawê wody do Odbiorcy,

3) dostawê wody, o jakoci przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi,
4) ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzania cieków z/do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,
5) budowê urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, w zakresie wynikaj¹cym z wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji,
6) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na w³asny koszt wodomierza g³ównego, po odbiorze technicznym przy³¹cza
i zawarciu umowy.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo do przeprowadzania
bie¿¹cej kontroli iloci i jakoci odprowadzanych cieków
bytowych i cieków przemys³owych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleñ dotycz¹cych technicznych warunków
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
§5. Odbiorcy s¹ zobowi¹zani do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci do:
1) utrzymania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody
w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego,
2) zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania,
3) natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa
o awaryjnych zmianach iloci i jakoci odprowadzanych
cieków,
4) nie zmieniania, bez uzgodnieñ z Przedsiêbiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej,
5) utrzymywania pomieszczeñ, w których zainstalowany jest
wodomierz g³ówny lub urz¹dzenie pomiarowe, w stanie
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uniemo¿liwiaj¹cym jego uszkodzenie i oddzia³ywania zak³ócaj¹ce jego prawid³owe dzia³anie oraz zabezpieczenie
pomieszczenia przed dostêpem osób nieuprawnionych,
6) utrzymywania przy³¹cza w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy
przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne nie znajduje siê
w posiadaniu Przedsiêbiorstwa,
7) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
8) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do dokumentacji
technicznej, danych z eksploatacji dotycz¹cych w³asnych
ujêæ wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, w zakresie
umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na
instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiêbiorstwo oraz ustalania iloci cieków, odprowadzanych
do kanalizacji,
9) udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu do w³asnych ujêæ
wody i instalacji zasilanych z tych ujêæ, a tak¿e po³¹czonych z sieci¹ w³asnych instalacji, je¿eli zachodz¹ uzasadnione przes³anki, ¿e instalacje Odbiorcy mog¹ negatywnie
oddzia³ywaæ na poziom us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo.
10) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach okrelonych w umowie.
§6. 1. Je¿eli w trakcie eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego, bêd¹cego w posiadaniu Odbiorcy,
powstanie zagro¿enie istotnego obni¿enia poziomu us³ug
wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo, Odbiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego usuniêcia przyczyn zagro¿eñ.
2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagro¿enia
pomimo wezwania ze strony Przedsiêbiorstwa, ma ono
prawo podj¹æ wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do usuniêcia
zagro¿enia. Dzia³ania Przedsiêbiorstwa nie mog¹ naruszaæ
prawa w³asnoci przy³¹cza przys³uguj¹cego Odbiorcy.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami
A. Postanowienia ogólne
§7. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiêbiorstwo z Odbiorcami, nie mog¹ ograniczaæ praw i obowi¹zków stron wynikaj¹cych z przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowieñ niniejszego regulaminu.
§8. 1. Umowa okrela szczegó³owe obowi¹zki stron, w tym
zasady utrzymania przy³¹czy oraz warunki usuwania ich awarii.
2. W przypadku, gdy przy³¹cza nie s¹ w posiadaniu
Przedsiêbiorstwa, odpowiedzialnoæ Przedsiêbiorstwa za
zapewnienie ci¹g³oci i jakoci wiadczonych us³ug jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiêbiorstwo urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.

Poz. 1872

3. Umowa okrela miejsce wykonywania us³ugi dostawy
wody i odbioru cieków.
§9. 1. Umowy s¹ zawierane na czas nieokrelony, z zastrze¿eniem postanowieñ ust. 2.
2. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okrelony:
1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoæ zosta³a
przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas okrelony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
§10. 1. Zmiana warunków umowy nastêpuje w drodze
aneksu do umowy sporz¹dzonego w formie pisemnej.
2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana
taryfy w czasie obowi¹zywania umowy.
§11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomoci przy³¹czonej do sieci Przedsiêbiorstwa, skutkuj¹cej zmian¹
Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo zawiera umowê z nowym
Odbiorc¹ z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych wiadczenia us³ug.
B. Zasady zawierania umów
§12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek
osoby, posiadaj¹cej tytu³ prawny do nieruchomoci, która jest
przy³¹czona do sieci znajduj¹cej siê w posiadaniu Przedsiêbiorstwa.
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jest zobowi¹zana przedstawiæ
Przedsiêbiorstwu dokument, okrelaj¹cy aktualny stan prawny przy³¹czonej nieruchomoci.
3. Je¿eli z treci tego dokumentu nie wynika tytu³ prawny
osoby sk³adaj¹cej wniosek do w³adania nieruchomoci¹, jest
ona zobowi¹zana przed³o¿yæ dokument potwierdzaj¹cy ten
tytu³, z zastrze¿eniem ust 4.
4. Umowa mo¿e zostaæ zawarta równie¿ z osob¹, która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez ni¹ faktu korzystania
z przy³¹czonej nieruchomoci.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ wzór wniosku o zawarcie umowy.
6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowi¹zany do
pisemnego poinformowania Przedsiêbiorstwa o utracie
przezeñ prawa do korzystania z nieruchomoci. Do czasu
poinformowania Przedsiêbiorstwa, Odbiorca pomimo
wyganiêcia umowy, ponosi odpowiedzialnoæ za nale¿noci
powsta³e w zwi¹zku ze wiadczeniem us³ug przez Przedsiêbiorstwo.
§13. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na
pisemny wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególnoci:
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1) okrelenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okrelenie
rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze
zgod¹ takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzona
w³asnorêcznym podpisem,
2) owiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób
korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic oraz
o obowi¹zku ponoszenia na rzecz Przedsiêbiorstwa dodatkowych op³at,
3) aktualny schemat wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej
w budynku wielolokalowym za wodomierzem g³ównym,
wraz z okreleniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych, wykonany przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie
uprawnienia
3. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie 30 dni od dnia z³o¿enia kompletnego
wniosku, Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane wydaæ informacjê okrelaj¹c¹ wymagania techniczne.
§14. Przedsiêbiorstwo sporz¹dza projekt umowy, w terminie 45 dni od dnia z³o¿enia wniosku o zawarcie umowy.
C. Zasady rozwi¹zania umów
§15. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana przez stronê umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia okrelonego
w umowie.
2. Rozwi¹zanie przez Odbiorcê umowy za wypowiedzeniem, nastêpuje poprzez z³o¿enie pisemnego owiadczenia
woli w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub przes³ania takiego
owiadczenia listem poleconym.
§16. 1. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana w drodze porozumienia stron.

Poz. 1872

ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§19. Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo
z Odbiorcami, wy³¹cznie w oparciu o ceny i stawki op³at
okrelone w og³oszonych taryfach.
§20. D³ugoæ okresu obrachunkowego okrela umowa,
przy czym jest to okres nie krótszy ni¿ jeden miesi¹c i nie
d³u¿szy ni¿ szeæ miesiêcy.
§21. 1. Wejcie w ¿ycie nowych taryfy nie stanowi zmiany umowy.
2. Stosowanie przez Przedsiêbiorstwo cen i stawek op³at
wynikaj¹cych z nowych, prawid³owo podanych do wiadomoci publicznej taryf, nie wymaga odrêbnego informowania
Odbiorców o ich wysokoci.
3. Przedsiêbiorstwo do³¹cza do umowy aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê lub jej wyci¹g, zawieraj¹cy ceny i stawki
op³at w³aciwe dla Odbiorcy, bêd¹cego stron¹ umowy.
§22. 1. Podstaw¹ obci¹¿enia Odbiorcy nale¿nociami za
us³ugi wiadczone przez Przedsiêbiorstwo jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym
Odbiorcami s¹ równie¿ osoby korzystaj¹ce z poszczególnych
lokali, Przedsiêbiorstwo wystawia odrêbn¹ fakturê na zarz¹dcê lub w³aciciela takiego budynku oraz odrêbne faktury
osobom korzystaj¹cym z lokali.
3. Odbiorca otrzymuje fakturê nie póniej ni¿ 14 dni od
daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy iloæ wiadczonych us³ug jest ustalana na innej podstawie ni¿ wskazania
wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego, koñca okresu obrachunkowego.

1) mierci Odbiorcy us³ug bêd¹cego osob¹ fizyczn¹,

4. Odbiorca dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê
i odprowadzone cieki w terminie wskazanym w fakturze,
który nie mo¿e byæ krótszy ni¿,14 dni od daty jej dorêczenia.
Opónienia w zap³acie uprawniaj¹ Przedsiêbiorstwo do naliczania odsetek w wysokoci ustawowej.

2) utraty przez Odbiorcê prawa do korzystania z nieruchomoci,

5. Zg³oszenie przez Odbiorcê zastrze¿eñ, co do wysokoci
faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.

3) zakoñczenia postêpowania upad³ociowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony bêd¹cej przedsiêbiorc¹,

6. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zalicza siê j¹ na
poczet przysz³ych nale¿noci lub na ¿¹danie Odbiorcy zwraca
siê j¹ w terminie 14 dni od dnia z³o¿enia wniosku w tej
sprawie.

2. Umowa zawarta na czas okrelony ulega rozwi¹zaniu
z chwil¹ up³ywu czasu na jaki zosta³a zawarta.
§17. 1. Umowa wygasa w przypadku:

4) utraty przez Przedsiêbiorstwo zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci.
2. Umowa zawarta z osob¹ korzystaj¹c¹ z lokalu
w budynku wielolokalowym, wygasa poza przyczynami wskazanymi w ust 1, równie¿ w razie wyganiêcia umowy zawartej
przez Przedsiêbiorstwo z w³acicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoci, w której znajduje siê lokal.
§18. Po rozwi¹zaniu lub wyganiêciu umowy, Przedsiêbiorstwo zaprzestaje wiadczenia us³ug w szczególnoci
poprzez: dokonanie zamkniêcia przy³¹cza wodoci¹gowego
i/lub kanalizacyjnego oraz demonta¿ wodomierza g³ównego.

§23. W przypadku niesprawnoci wodomierza g³ównego
lub urz¹dzenia pomiarowego iloæ pobranej wody i/lub odprowadzonych cieków ustala siê na podstawie redniego
zu¿ycia wody i/lub odprowadzonych cieków w okresie ostatnich 6 miesiêcy analogicznego okresu roku poprzedniego,
a w przypadku braku takich danych w oparciu o przeciêtne
normy zu¿ycia.
§24. 1. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych
i wprowadza cieki do urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa, w razie
braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ odprowadzonych cie-
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ków jest ustalana jako równa iloci wody pobranej, ustalonej
na podstawie wskazañ wodomierza w³asnego.
2. Je¿eli Odbiorca, pobiera wodê z ujêæ w³asnych oraz
urz¹dzeñ Przedsiêbiorstwa i wprowadza cieki do urz¹dzeñ
Przedsiêbiorstwa, w razie braku urz¹dzeñ pomiarowych, iloæ
odprowadzonych cieków jest ustalana jako suma wskazañ
wodomierza w³asnego i wodomierza g³ównego.

Poz. 1872

wniosku, o którym mowa w §25 wraz z kompletem za³¹czników, wydaje osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoci, dokument pod nazw¹ Warunki przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku mo¿liwoci
pod³¹czenia nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w §25,
informuje o tym osobê ubiegaj¹c¹ siê o pod³¹czenie, wskazuj¹c wyranie na powody, które uniemo¿liwiaj¹ pod³¹czenie.

3. W przypadkach okrelonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest
zobowi¹zany do zakupu, zainstalowania na w³asny koszt
wodomierza w³asnego, jego utrzymania i legalizacji.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien zawieraæ, co najmniej:

ROZDZIA£ V

1) wskazywaæ miejsce i sposób przy³¹czenia nieruchomoci
do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce
zainstalowania wodomierza g³ównego i/lub urz¹dzenia
pomiarowego,

Warunki przy³¹czania do sieci
§25. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie jej nieruchomoci do sieci sk³ada Przedsiêbiorstwu wniosek o przy³¹czenie,
który powinien zawieraæ co najmniej:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres nieruchomoci do przy³¹czenia,
3) adres do korespondencji,
4) w przypadku osób prawnych lub prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹:
a) adres nieruchomoci, odpis z w³aciwego rejestru
wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,
b) okrelenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
odbioru us³ug,
c) okrelenie iloci przewidywanego poboru wody i jej
przeznaczenia,
d) wskazanie przewidywanej iloci odprowadzanych
cieków i ich rodzaju oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych,
5) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody
i dostarczania cieków.
§26. 1. Do wniosku, o którym mowa w §25, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokument okrelaj¹cy stan prawny nieruchomoci, której
dotyczy wniosek,
2) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹ okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, o której mowa w ust. 1, wzglêdem istniej¹cych
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów
i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
2. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane przygotowaæ i bezp³atnie udostêpniæ odpowiedni wzór wniosku.
§27. 1. W przypadku, gdy Przedsiêbiorstwo nie jest w³acicielem sieci, zobowi¹zane jest uzyskaæ zgodê w³aciciela
sieci na przy³¹czenie nieruchomoci osoby ubiegaj¹cej siê
o takie przy³¹czenie.
2. Je¿eli s¹ spe³nione warunki techniczne, umo¿liwiaj¹ce
pod³¹czenie nieruchomoci do sieci, Przedsiêbiorstwo
w terminie 30 dni od otrzymania prawid³owo wype³nionego

2) okrelaæ maksymaln¹ iloæ wody dostarczanej do nieruchomoci z podzia³em na poszczególne cele,
3) okrelaæ maksymaln¹ iloæ cieków odprowadzanych
z nieruchomoci i ich jakoæ,
4) zawieraæ informacje o rodzaju i zawartoci dokumentów,
jakie powinna przed³o¿yæ osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci oraz podmiotach z jakimi nale¿y uzgodniæ,
lub do jakich nale¿y zg³osiæ fakt przy³¹czenia oraz projekt
przy³¹cza,
5) wskazywaæ okres wa¿noci wydanych warunków przy³¹czenia.
4. Dokument, o którym mowa w ust 1 mo¿e okrelaæ:
1) parametry techniczne przy³¹cza,
2) miejsce zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego do mierzenia iloci odprowadzanych cieków.
5. Wynagrodzenie Przedsiêbiorstwa za wydanie Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej,
winno odpowiadaæ rzeczywicie poniesionym przez Przedsiêbiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.
§28. 1. Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegaj¹cej siê
o przy³¹czenie do sieci mog¹ za zgod¹ tej osoby, obejmowaæ
nie tylko zgodê na wybudowanie przy³¹cza wodoci¹gowego
i/lub kanalizacyjnego, ale równie¿ obowi¹zek wybudowania
przez przysz³ego Odbiorcê ze rodków w³asnych, urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych.
2. W przypadku okrelonym w ust. 1, Przedsiêbiorstwo
i osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie, przed wydaniem
Warunków przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej s¹ zobowi¹zane do zawarcia umowy reguluj¹cej
tryb izasady odp³atnego przejêcia przez Przedsiêbiorstwo
urz¹dzeñ wybudowanych przez przysz³ego Odbiorcê ze rodków w³asnych.
3. W sytuacji wspó³finansowania przez osobê ubiegaj¹ca
siê o przy³¹czenie budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych umowa zawierana miêdzy Przedsiêbiorstwem
a t¹ osob¹ reguluje tryb i zasady odp³atnego przejêcia przez
Przedsiêbiorstwo czêci inwestycji sfinansowanej przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie.
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4. Odp³atne przejêcie polegaæ mo¿e na przeniesieniu na
Przedsiêbiorstwo prawa w³asnoci urz¹dzenia, jak równie¿ na
zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególnoci umowy
dzier¿awy, a tak¿e prawnorzeczowej, w szczególnoci ustanowieniu u¿ytkowania, w sposób umo¿liwiaj¹cy Przedsiêbiorstwu korzystanie z urz¹dzenia.
5. Wybór konkretnej formy odp³atnego przejêcia wymaga akceptacji Przedsiêbiorstwa i osoby ubiegaj¹cej siê
o przy³¹czenie.
6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem
niewa¿noci winna byæ zawarta w formie aktu notarialnego
na koszt wnioskodawcy.
7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna okrelaæ, co
najmniej:
1) termin wybudowania urz¹dzenia,
2) warunki techniczne, jakie urz¹dzenie musi spe³niaæ,
3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiêbiorstwo,
4) zasady wyceny inwestycji,
5) formê prawn¹ przejêcia urz¹dzenia przez Przedsiêbiorstwo,
6) termin przejêcia urz¹dzenia,
7) termin i zasady wyp³aty wynagrodzenia za przeniesienie
w³asnoci urz¹dzenia lub termin i zasady uiszczania
wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiêbiorstwo
z urz¹dzenia na podstawie umowy nie przenosz¹cej prawa
w³asnoci,

Poz. 1872

kompletu dokumentów i informacji wskazanych wykazie,
o którym mowa w ust 3.
§30. Przed zawarciem umowy, Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia
warunków technicznych.
ROZDZIA£ VI
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoæ dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych.
§31. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej, je¿eli w wyniku przy³¹czenia warunki techniczne pogorsz¹ siê tak, ¿e nie zostanie zachowany minimalny
poziom us³ug, a w szczególnoci, je¿eli zabraknie wymaganych zdolnoci produkcyjnych ujêæ, stacji uzdatniania i oczyszczalni cieków oraz zdolnoci dostawczych istniej¹cych uk³adów dystrybucji wody i odprowadzania cieków.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci, je¿eli nie posiada technicznych mo¿liwoci wiadczenia
us³ug.
3. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w przysz³oci wyznaczaj¹ wieloletnie plany rozwoju
i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
ROZDZIA£ VII
Sposób dokonywania odbioru przez przedsiêbiorstwo
wykonanego przy³¹cza

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowi¹zañ.
§29. 1. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych
do przy³¹czenia nieruchomoci do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej (w tym
projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków
i sposobów dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli
robót.
2. Spe³nienie warunku wskazanego w. ust. 1 nie
jest wymagane, je¿eli przy³¹czenia do sieci dokonuje Przedsiêbiorstwo, które wyda³o Warunki przy³¹czenia do sieci
wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej dla danej nieruchomoci.
Przedsiêbiorstwo wykonuje t¹ us³ugê odp³atnie. Przed przyst¹pieniem do wykonania us³ugi Przedsiêbiorstwo sporz¹dza
na w³asny koszt i przedk³ada osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie szczegó³owy wykaz planowanych kosztów.
3. Osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym
mowa w ust 1 przedk³ada Przedsiêbiorstwu odpowiednie
dokumenty i informacje. Wykaz niezbêdnych dokumentów
i informacji Przedsiêbiorstwo dorêcza nieodp³atnie ka¿dej
osobie ubiegaj¹cej siê o pod³¹czenie nieruchomoci wraz
z wydanymi Warunkami przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej
4. Przedsiêbiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust 1 w terminie 14 dni od daty z³o¿enia

§32. 1. W ramach prac zwi¹zanych z odbiorem przy³¹cza,
Przedsiêbiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodnoci wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiêbiorstwo Warunkami
przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i/lub kanalizacyjnej, oraz
z projektem przy³¹cza.
2. Je¿eli Warunki przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej
i/lub kanalizacyjnej obejmowa³y równie¿ obowi¹zek wybudowania przez przysz³ego Odbiorcê ze rodków w³asnych,
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przyst¹pienia do odbioru przy³¹cza mo¿e byæ wczeniejszy odbiór tych urz¹dzeñ.
3. Okrelone w warunkach przy³¹czenia, próby i odbiory
czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale
upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przy³¹cza.
Wszelkie odcinki przy³¹cza ulêgaj¹ce czêciowemu zakryciu
(tzw. prace zanikaj¹ce) nale¿y zg³aszaæ do odbioru przed
zasypaniem.
5. Przed zasypaniem nale¿y wykonaæ operat geodezyjny,
w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch
egzemplarzach, z których jeden dostarcza siê do Przedsiêbiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzêdu zajmuj¹cego siê
aktualizacj¹ dokumentacji geodezyjnej.
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§33. 1. Po zg³oszeniu gotowoci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin,
na nie d³u¿ej ni¿ trzy dni po dacie zg³oszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w §32 ust. 3
s¹ potwierdzane przez strony w sporz¹dzanych protoko³ach.
§34. Wzory zg³oszenia odbioru oraz protoko³u odbioru
okrela Przedsiêbiorstwo.
§35. 1. Zg³oszenie odbioru technicznego przy³¹cza powinno zawieraæ co najmniej:
1) dane identyfikuj¹ce inwestora i adres przy³¹cza,
2) termin odbioru proponowany przez Wykonawcê,
3) inne warunki odbioru, np. zamkniêcie sieci eksploatowanej.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien zawieraæ co najmniej:
1) dane techniczne charakteryzuj¹ce przedmiot odbioru,(rednica, materia³, d³ugoæ, elementy uzbrojenia, szkic polowy),
2) rodzaj odprowadzanych cieków dla przy³¹cza kanalizacyjnego,
3) sk³ad i podpisy cz³onków komisji dokonuj¹cej odbioru,
4) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a realizacj¹
przy³¹cza.
ROZDZIA£ VIII

Poz. 1872

odpowiedzi. Termin ten w ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia proby.
§37. 1. Ka¿dy Odbiorca ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych sposobu wykonywania przez Przedsiêbiorstwo
umowy, w szczególnoci iloci i jakoci wiadczonych us³ug
oraz wysokoci op³at za te us³ugi.
2. Reklamacja jest zg³aszana w formie pisemnej.
3. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane rozpatrzyæ reklamacje bez zbêdnej zw³oki, w terminie nie d³u¿szym jednak ni¿
14 dni od dnia z³o¿enia w siedzibie Przedsiêbiorstwa lub
dorêczenia reklamacji.
4. Ustêp 4 §36 stosuje siê odpowiednio.
§38. 1. W siedzibie Przedsiêbiorstwa winny byæ udostêpnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowi¹zuj¹ce na terenie gminy taryfy cen
i stawek op³at,
2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków, obowi¹zuj¹cego na terenie gminy,
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakoci wody,
4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków wraz z wszystkimi
aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo nie ma obowi¹zku udostêpnienia
dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoj¹ siedzib¹,
z zastrze¿eniem obowi¹zku do³¹czenia do umowy w chwili jej
zawierania obowi¹zuj¹cej taryfy lub jej wyci¹gu zawieraj¹cego ceny i stawki op³at.

Standardy obs³ugi odbiorców us³ug
§36. 1. Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane do udzielania
wszelkich istotnych informacji dotycz¹cych:
1) warunków przy³¹czenia siê do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
2) wystêpuj¹cych zak³óceñ w dostawach wody lub w odprowadzaniu cieków,
3) wystêpuj¹cych awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
4) planowanych przerw w wiadczeniu us³ug.
2. Przedsiêbiorstwo udziela informacji za porednictwem
telefonu, faksu lub elektronicznych rodków przekazu, bez
zbêdnej zw³oki, jednak¿e w terminie nie d³u¿szym ni¿ 3 dni.
3. Je¿eli proba o udzielenie informacji zosta³a przed³o¿ona na pimie, Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni
od otrzymania proby chyba, ¿e osoba zwracaj¹ca siê
o informacje wyranie zaznaczy³a, i¿ informacja ma byæ
udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.
4. Je¿eli udzielenie informacji wymaga ustaleñ wymagaj¹cych okresów d³u¿szych ni¿ terminy wskazane w ust 2 i 3,
Przedsiêbiorstwo przed up³ywem terminów wskazanych
w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobê, która z³o¿y³a probê
o informacjê i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia

ROZDZIA£ IX
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków
§39. 1. Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjêty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.
2. Przedsiêbiorstwo ma równie¿ obowi¹zek niezw³ocznie
poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty,
o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiêbiorstwo mo¿e o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowaæ wy³¹cznie w³aciciela lub zarz¹dcê nieruchomoci, o ile
planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
4. W razie planowanej lub zaistnia³ej przerwy w dostawie
wody przekraczaj¹cej 12 godzin Przedsiêbiorstwo ma obowi¹zek zapewniæ zastêpczy punkt poboru wody i poinformowaæ
o tym fakcie Odbiorców, wskazuj¹c lokalizacjê zastêpczego
punktu poboru wody.
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§40. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ wiadczenie us³ug z wa¿nych powodów, w szczególnoci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego, rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami technicznymi.
§41. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zawiadomienia odbiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków, z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym odpowiednie dostosowanie
instalacji do nowych warunków, w czasie nie krótszym ni¿ 12
miesiêcy.
ROZDZIA£ X
Warunki dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
§42. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna
z hydrantów przeciwpo¿arowych zainstalowanych na sieci
wodoci¹gowej poprzez poredni zbiornik wody.
§43. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe nastêpuje na podstawie umowy zawieranej pomiêdzy
Gmin¹, Przedsiêbiorstwem i Jednostk¹ Stra¿y Po¿arnej.
§44. Iloæ wody pobieranej na cele przeciwpo¿arowe wraz
z okreleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie
pisemnych informacji sk³adanych przez Jednostkê Stra¿y
Po¿arnej w umownie ustalonych okresach.

Poz. 1872

§45. W przypadku poboru wody na cele przeciwpo¿arowe
z urz¹dzeñ wodoci¹gowych, którymi woda jest dostarczana
dla innych Odbiorców, Jednostka niezw³ocznie przekazuje
Przedsiêbiorstwu informacje o iloci wody pobranej.
§46. Nale¿nociami za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe Przedsiêbiorstwo obci¹¿a Gminê.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§47. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y, trac¹
moc:
1. uchwa³a nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Kominie
Wlkp. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
2. uchwa³a nr XXV/262/2001 Rady miejskiej w Kominie
Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie zatwierdzenia
kryteriów finansowania inwestycji realizowanych z udzia³em
spo³ecznych komitetów budowy.
§48. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kominie
Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak
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Poz. 1873

1873
UCHWA£A Nr XXXVIII/549/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia cieków
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 19 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzeniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje: Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania cieków
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela zasady wiadczenia i warunki korzystania z us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê
przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi za pomoc¹ urz¹dzeñ
wodoci¹gowych oraz zbiorowego odprowadzania cieków za
pomoc¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.
§2. Ilekroæ w niniejszym regulaminie u¿ywa siê okreleñ:
1) Ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 póz. 747
ze zmianami),
2) Umowa nale¿y przez to rozumieæ nastêpuj¹ce rodzaje
umów:
a) umowa o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków,
b) umowa o zaopatrzenie w wodê,
c) umowa o odprowadzanie cieków,
3) Odbiorca nale¿y przez to rozumieæ podmiot bêd¹cy
stron¹ jednej z umów wymienionych w pkt. 2).
4) Przedsiêbiorstwo nale¿y przez to rozumieæ przedsiêbiorcê w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 173, poz.
1807, ze zmianami), który prowadzi dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub
zbiorowego odprowadzania cieków.
5) Wodomierz g³ówny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ pobranej wody, zainstalowany na ka¿dym przy³¹czu
wodoci¹gowym ( art. 2, pkt 19) ustawy).
6) Wodomierz dodatkowy - przyrz¹d pomiarowy zainstalowany na wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej obiektu
budowlanego w poszczególnych lokalach lub przy punktach czerpalnych wody, zainstalowany i utrzymywany na
koszt odbiorcy.

7) Wodomierz w³asny - przyrz¹d pomiarowy mierz¹cy
iloæ wody pobranej z w³asnych ujêæ wody, zainstalowany
i utrzymywany na koszt Odbiorcy.
§3. 1. Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone
decyzj¹ Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
2. Przedsiêbiorstwo wiadczy us³ugi zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków wy³¹cznie na podstawie pisemnej
Umowy zawartej z Odbiorc¹.
ROZDZIA£ II
Minimalny poziom wiadczonych us³ug w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania cieków
§4. Poziom wiadczonych us³ug Przedsiêbiorstwa
w zakresie iloci, jakoci oraz ci¹g³oci dostarczania wody
i odprowadzania cieków okrela zezwolenie, o którym mowa
w §3 oraz pozwolenie wodnoprawne wydane na podstawie
odrêbnych przepisów.
§5. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodê zawarta z Odbiorc¹
mo¿e okrelaæ minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczonej
wody.
Umowa mo¿e tak¿e okrelaæ maksymalne iloci oraz dopuszczalny poziom zanieczyszczeñ dostarczanych cieków
wynikaj¹cych z posiadanych przez Przedsiêbiorstwo technicznych i technologicznych mo¿liwoci ich oczyszczania.
2. Wymagane cinienie wody w instalacji wodoci¹gowej
w budynkach okrela Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 poz. 690 ze zmianami). W przypadku braku mo¿liwoci
zapewnienia minimalnego cinienia w miejscu przy³¹czenia
do sieci wodoci¹gowej w warunkach przy³¹czenia do sieci
mo¿e byæ zalecone Odbiorcy wyposa¿enie instalacji w urz¹dzenie do lokalnego podnoszenia cinienia.
3. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym w przepisach reguluj¹cych
wymagania dotycz¹ce jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
4. Dopuszczalne zanieczyszczenia cieków przemys³owych
oraz warunki ich wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
reguluj¹ przepisy dotycz¹ce obowi¹zków dostawców cieków
przemys³owych oraz warunków wprowadzania cieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
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§6. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do okresowego raz na kwarta³, informowania Prezydenta Miasta o jakoci
wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania Umów z Odbiorcami us³ug
§7. 1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest zawrzeæ Umowê
o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z osob¹,
której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przez Przedsiêbiorstwo,
je¿eli wyst¹pi ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.
2. Z Odbiorcami korzystaj¹cymi zarówno z us³ug zaopatrzenia w wodê, jak i z us³ug odprowadzania cieków, Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ jedn¹ Umowê o zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie cieków.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia Urnowy na zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków
z w³acicielem lub zarz¹dc¹ budynku wielolokalowego i osobami korzystaj¹cymi z lokali w tym budynku, gdy nie s¹
spe³nione wszystkie warunki okrelone w art. 6 ust. 6 Ustawy.
4. Przedsiêbiorstwo ma prawo wypowiedzieæ Umowê
w³acicielowi lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego je¿eli
w trakcie jej obowi¹zywania wyst¹pi¹ warunki uniemo¿liwiaj¹ce jej spe³nienie.
5. Umowa winna w szczególnoci zawieraæ postanowienia okrelone w art. 6 ust. 3 Ustawy.
6. W Umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z przepisów, o których mowa w §5 ust. 4.
§8. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
cieków mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub okrelony. Przedsiêbiorstwo zawiera umowy na czas okrelony:
1) gdy tytu³ prawny osoby, której nieruchomoæ zosta³a
przy³¹czona do sieci zosta³ ustanowiony na czas okrelony,
2) na wniosek osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
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§9. 1. Odbiorca us³ug sk³ada do Przedsiêbiorstwa pisemny
wniosek o zawarcie Umowy w terminie okrelonym w warunkach technicznych przy³¹czenia lub umowie o przy³¹czenie do
sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy us³ugi bez koniecznoci
zmiany pozosta³ych warunków wiadczenia us³ug, niezw³ocznie po zmianie stanu prawnego nieruchomoci.
2. Przedsiêbiorstwo w terminie 7 dni od daty z³o¿enia
wniosku, przedk³ada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.
§10. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta z osobami korzystaj¹cymi z lokali znajduj¹cych siê w budynku wielolokalowym na
pisemny wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególnoci:
1) okrelenie osób korzystaj¹cych z lokali, w tym okrelenie
rodzaju tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu,
2) owiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób
korzystaj¹cych z lokali o zasadach rozliczania ró¿nic oraz
o obowi¹zku ponoszenia na rzecz Przedsiêbiorstwa dodatkowych op³at,
3) schemat wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej w budynku
wielolokalowym za wodomierzem g³ównym, wraz z okreleniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
3. Przedsiêbiorstwo mo¿e okreliæ wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. W terminie 30 dni od dnia z³o¿enia kompletnego
wniosku, Przedsiêbiorstwo jest zobowi¹zane wydaæ informacjê techniczn¹ okrelaj¹c¹ wymagania techniczne.
§11. 1. Przedsiêbiorstwo okrela cykl rozliczeñ obowi¹zuj¹cych Odbiorców us³ug w zale¿noci od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych wiadczenia us³ug a tak¿e
postanowieñ okrelonych w odrêbnych przepisach prawnych
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty.
2. Mog¹ obowi¹zywaæ ró¿ne cykle (okresy) rozliczeñ dla
poszczególnych taryfowych grup Odbiorców us³ug lub obszaru.
3. Datê, formê i sposób zap³aty Przedsiêbiorstwo wskazuje w fakturze.
ROZDZIA£ IV

2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoci jej rozwi¹zania.
3. Rozwi¹zanie umowy mo¿e nast¹piæ za porozumieniem
stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego
w umowie i na skutek odst¹pienia Przedsiêbiorstwa od
Umowy.

Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach

4. Przedsiêbiorstwo mo¿e odst¹piæ od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odst¹pienie
od Umowy nastêpuje poprzez owiadczenie Przedsiêbiorstwa
dorêczone odbiorcy co najmniej na 20 dni przed terminem
odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.

§12. Rozliczenia z Odbiorcami us³ug za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ przez Przedsiêbiorstwo na podstawie Rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie
okrelenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz
warunków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie cieków (Dz.U. Nr 26, poz. 257 ze
zmianami).

5. Rozwi¹zanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez
Przedsiêbiorstwo rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych
dalsze korzystanie z us³ug.

§13. 1. Taryfa obowi¹zuj¹ca w dniu zawarcia Umowy
stanowi za³¹cznik do Umowy zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7731 

2. W rozliczeniach, strony Umowy obowi¹zane s¹ stosowaæ aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
rady gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy,
bez koniecznoci zmiany Umowy.
§14. Przedsiêbiorstwo og³asza taryfê w prasie miejscowej
w terminie okrelonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.
§15. Warunki prowadzenia rozliczeñ za zaopatrzenie
w wodê i odprowadzanie cieków okrela rozdzia³ 5 Ustawy
oraz Umowa.
§16. Przedsiêbiorstwo, w przypadku nieuregulowania nale¿noci przez Odbiorcê na warunkach okrelonych w art. 8
Ustawy, mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze
kanalizacyjne.
ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci Sposób
dokonywania przez Przedsiêbiorstwo odbioru przy³¹cza.
§17. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej jest odp³atne i odbywa siê na pisemny
wniosek o przy³¹czenie i okrelenie warunków przy³¹czenia,
zwanych dalej warunkami przy³¹czenia z³o¿ony przez osobê
ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie.
2. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³
prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci. W uzasadnionych przypadkach Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na przy³¹czenie osobie, która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym.
§18. 1. Wniosek, o którym mowa w §17 powinien
w szczególnoci zawieraæ:
1) imiê i nazwisko (lub nazwê) wnioskodawcy,
2) adres do korespondencji,
3) w przypadku osób prawnych odpis z w³aciwego rejestru
wskazuj¹cy na sposób reprezentacji podmiotu,
4) adres pod³¹czanej nieruchomoci,
5) okrelenie rodzaju instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do odbioru us³ug,
6) okrelenie iloci przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zu¿ycia wody,
7) wskazanie przewidywanej iloci odprowadzanych cieków
i ich rodzaju (w przypadku dostawców cieków przemys³owych, równie¿ jakoci odprowadzanych cieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urz¹dzeñ
podczyszczaj¹cych),
8) opis nieruchomoci, do której bêdzie dostarczona woda
i/lub z której bêd¹ odprowadzane cieki, w szczególnoci
okrelenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania
i przeznaczenia,
9) wskazanie planowanego terminu rozpoczêcia poboru wody
i dostarczania cieków,
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10) formê, termin i sposób p³atnoci za pod³¹czenie,
11) datê i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do
sieci za³¹cza:
1) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której dotyczy wniosek a w przypadku
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis
jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomoci,
2) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu jako kopia mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjêtej do pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. Przedsiêbiorstwo przygotowuje i bezp³atnie udostêpnia odpowiedni wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.
§19. 1. Przedsiêbiorstwo okrela warunki przy³¹czenia
i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30
dni od dnia z³o¿enia wniosku. w przypadkach szczególnych
przy³¹czenie do sieci nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, której projekt sporz¹dza Przedsiêbiorstwo.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od dnia ich
wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
1) miejsca i sposób przy³¹czenia instalacji Odbiorcy do sieci
wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej,
2) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
3) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz/lub
miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego iloæ odprowadzanych cieków,
4) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
5) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia.
§20. 1. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej mo¿e nast¹piæ po spe³nieniu warunków przy³¹czenia,
o których mowa w §19, a w przypadku zawarcia umowy
o przy³¹czenie do sieci, po spe³nieniu warunków w niej
okrelonych.
2. Umowa o przy³¹czenie do sieci mo¿e byæ zawarta
m. in. w przypadkach zwi¹zanych z budow¹ sieci lub ich
finansowaniem przez sk³adaj¹cego wniosek o przy³¹czenie.
Umowa o przy³¹czenie powinna w szczególnoci okrelaæ
koszty zwi¹zane z realizacj¹ takiego przedsiêwziêcia, zasady
finansowania i sposób rozliczeñ wraz z wymagan¹ dokumentacj¹.
§21. 1. Warunki przy³¹czenia wzglêdnie umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do rozpoczêcia realizacji prac
projektowych.
2. Warunkiem przyst¹pienia do prac zmierzaj¹cych do
przy³¹czenia nieruchomoci do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiêbiorstwem dokumentacji technicznej i sposobu
prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiêbiorstwo kontroli i odbioru robót. Pisem-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7732 

ne uzgodnienie dokumentacji Przedsiêbiorstwo wydaje
w terminie 14 dni od daty z³o¿enia kompletu wymaganych
dokumentów.
3. Okrelone w warunkach wzglêdnie umowie o przy³¹czenie próby i odbiory czêciowe oraz koñcowe s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
4. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 3 s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory,
uwzglêdniaj¹c postanowienia § 22, okrela Przedsiêbiorstwo.
§22. 1. Po zg³oszeniu gotowoci do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiêbiorstwo uzgadnia jego termin,
na nie d³u¿ej ni¿ trzy dni robocze po dacie zg³oszenia. Wzory
zg³oszenia oraz protokó³u odbioru okrela Przedsiêbiorstwo.
2. Odbiór przy³¹cza dokonywany jest na podstawie protoko³u odbioru koñcowego wed³ug zasad okrelonych
w warunkach przy³¹czenia wzglêdnie umowie o przy³¹czenie.
3. Protokó³ odbioru przy³¹cza powinien zawieraæ co najmniej:
1) datê odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia
przy³¹cza (rodzaju: wodoci¹gowe, kanalizacyjne), rednicy, materia³ów i d³ugoci,
3) rodzaj odprowadzanych cieków, dla przy³¹cza kanalizacyjnego,
4) sk³ad i podpisy komisji, w tym: wykonawcê i u¿ytkownika,
5) adres nieruchomoci, do której wykonano pod³¹czenie,
6) uwagi dotycz¹ce ró¿nic pomiêdzy projektem a realizacj¹
przy³¹cza.
4. Protokó³ koñcowy stanowi potwierdzenie prawid³owoci wykonania pod³¹czenia i jego podpisanie przez strony
upowa¿nia Odbiorcê do z³o¿enia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.
ROZDZIA£ VI
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych
§23. 1. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci w przypadku braku wystarczaj¹cych mocy produkcyjnych oraz warunków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych
realizacjê us³ugi.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia nowego Odbiorcy do istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, je¿eli przy³¹czenie do sieci spowoduje obni¿enie
poziomu us³ug w takim stopniu, ze nie bêd¹ spe³nione
wymagania okrelaj¹ce minimalny poziom us³ug.
3. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci je¿eli przy³¹cze zosta³o Wykonane bez uzyskania zgody
Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
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§24. Poziom dostêpu do us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczaj¹ wieloletnie
plany rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych Przedsiêbiorstwa opracowane na podstawie
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
ROZDZIA£ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczonej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków
§25. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§26. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ
Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty:
1) gdy przerwa nie przekracza 12 godzin - na dwa dni przed
planowanym terminem,
2) gdy przerwa przekracza 12 godzin - na siedem dni przed
planowanym terminem.
2. Przedsiêbiorstwo winno równie¿ niezw³ocznie poinformowaæ Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty, o zaistnia³ych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody.
§27. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji
i warunkach korzystania.
§28. 1. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody do
nieruchomoci Odbiorcy lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne
w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 Ustawy.
2. Przedsiêbiorstwo ma prawo ograniczyæ lub wstrzymaæ
wiadczenie us³ug wy³¹cznie z wa¿nych powodów, w szczególnoci, je¿eli jest to uzasadnione potrzeb¹ ochrony ¿ycia lub
zdrowia ludzkiego, rodowiska naturalnego, potrzebami przeciwpo¿arowymi, a tak¿e przyczynami technicznymi.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki Odbiorców us³ug zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków
§29. 1. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania
z zaopatrzenia w wodê. i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami Ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci
do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia awarii, ska¿enia chemicznego
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lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek m. in. cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej,
powrotu wody z instalacji centralnego ogrzewania,
2) monta¿u i utrzymania zaworów antyska¿eniowych w przypadkach i na warunkach okrelonych odrêbnymi przepisami,
3) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
4) informowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków, a tak¿e udostêpnienia Przedsiêbiorstwu dostêpu
do dokumentacji technicznej oraz w³asnych ujêæ wody
i instalacji zasilanych z tych ujêæ w zakresie umo¿liwiaj¹cym ustalenie czy mog¹ one oddzia³ywaæ na sieci eksploatowane przez Przedsiêbiorstwo,
5) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach
okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci oraz
pisemnej Umowy zawartej z Przedsiêbiorstwem,
6) zapewnienia niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy
kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie,
7) podjêcia dzia³añ ograniczaj¹cych skutki awarii oraz udostêpnienia Przedsiêbiorstwu terenu w celu usuniêcia awarii
lub kontroli dzia³ania urz¹dzeñ pomiarowych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i przy³¹czy.
2. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych przez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddzia³ywaniem zak³ócaj¹cym ich prawid³owe dzia³anie lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie
studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane
oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
3. Odbiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego usuniêcia awarii na przy³¹czu bêd¹cym w jego posiadaniu. Jeli
tego nie uczyni w terminie uzgodnionym z Przedsiêbiorstwem
mo¿e ono usun¹æ awariê we w³asnym zakresie, a kosztami
obci¹¿yæ Odbiorcê.
4. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami
wynikaj¹cymi z zawartej Umowy.
§30. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich:
1) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
2) zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które
mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§31. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.
§32. Odbiorca zobowi¹zany jest do pisemnego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
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ROZDZIA£ IX
Standardy obs³ugi Odbiorców us³ug
Sposób za³atwiania reklamacji oraz wymiana informacji
w zakresie zak³óceñ w dostawie wody
i odprowadzaniu cieków
§33. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie Odbiorcy lub z w³asnej inicjatywy informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji
objêtych regulaminem oraz zawartych w taryfie.
§34. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo
lub organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczonej
wody, Odbiorcy przys³uguje upust/odszkodowanie na zasadach okrelonych w Umowie.
§35. 1. W przypadku dostaw wody o jakoci niezgodnej
z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca
us³ug mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklamacjê w terminie 3 dni od
dnia, w którym zakoñczy³a siê przerwa w wiadczeniu us³ugi,
albo od dnia w którym us³uga zosta³a wykonana, lub mia³a
byæ wykonana.
2. Reklamacja mo¿e zostaæ wniesiona w innych ni¿
wymienione w ust. l przypadkach niewykonania, lub nienale¿ytego wykonania us³ugi.
3. Reklamacja powinna zawieraæ:
1) imiê i nazwisko albo nazwê lub firmê oraz adres Odbiorcy,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okolicznoci uzasadniaj¹cych reklamacjê,
4) zg³oszenie roszczenia o odszkodowanie,
5) numer i datê Umowy,
6) podpis Odbiorcy.
4. Zg³oszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjêcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji
Przedsiêbiorstwa.
5. Przedsiêbiorstwo rozpatruje reklamacjê niezw³ocznie,
nie d³u¿ej jednak, ni¿ w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
6. Przedsiêbiorstwo udziela odpowiedzi na reklamacjê
w formie pisemnej. Odpowied winna zawieraæ:
1) nazwê Przedsiêbiorstwa,
2) powo³anie podstawy prawnej,
3) rozstrzygniêcie o uwzglêdnieniu lub odmowie uwzglêdnienia reklamacji,
4) pouczenie w sprawie mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ
w innym trybie,
5) podpis upowa¿nionego pracownika reprezentuj¹cego
Przedsiêbiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego
stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzglêdnienia reklamacji
w ca³oci lub czêci, odpowied na reklamacjê winna zawieraæ
uzasadnienie faktyczne i prawne.
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8. W przypadku uwzglêdnienia reklamacji Przedsiêbiorstwo powiadamia Odbiorcê o wyniku rozpatrzenia, a tak¿e
o wysokoci i formie wyp³aty przyznanego odszkodowania
lub nale¿noci.
9. Zaliczenie odszkodowania lub nale¿noci na poczet
przysz³ych nale¿noci mo¿e nast¹piæ jedynie na wniosek
Odbiorcy us³ugi.

Poz. 1873

2. Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê za wodê pobran¹ na
cele przeciwpo¿arowe stosuj¹c ceny ustalone w taryfie, mo¿e
te¿ zawrzeæ Umowê z gmin¹, w której okrelone zostan¹
zasady rozliczeñ za pobran¹ wodê na cele przeciwpo¿arowe
jak i inne cele wymienione w art. 22 Ustawy.
3. Rozliczenia za wodê pobran¹ na cele przeciwpo¿arowe
dokonywane s¹ za ka¿de pobranie z sieci.

ROZDZIA£ X

ROZDZIA£ XI

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe

Przepisy koñcowe

§36. 1. Woda do celów przeciwpo¿arowych jest dostêpna z urz¹dzeñ wodoci¹gowych posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a w szczególnoci z hydrantów przeciwpo¿arowych
zainstalowanych na sieci wodoci¹gowej.

§40. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747
ze zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie.

2. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpo¿arowe
nastêpuje na podstawie umowy zawartej pomiêdzy gmin¹,
Przedsiêbiorstwem i jednostk¹ stra¿y po¿arnej.
§37. Pobór wody na cele przeciwpo¿arowe z sieci bêd¹cej
w posiadaniu Przedsiêbiorstwa dokonywany jest w miejscach
uzgodnionych z Przedsiêbiorstwem, a przede wszystkim
z hydrantów przeciwpo¿arowych zainstalowanych na sieci
wodoci¹gowej.
§38. Korzystaj¹cy z poboru wody na cele przeciwpo¿arowe z sieci bêd¹cej w posiadaniu Przedsiêbiorstwa zobowi¹zani s¹ do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o miejscu po¿aru
niezw³ocznie po otrzymaniu zg³oszenia, nie póniej jednak ni¿
w dniu nastêpnym.
§39. 1. Iloæ wody pobranej na cele przeciwpo¿arowe
wraz z okreleniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji sk³adanych przez jednostkê stra¿y
po¿arnej w sposób ustalony w umowie, o której mowa w §36
ust. 2.

§41. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udostêpnienia na ¿¹danie Odbiorcy niniejszego regulaminu.
§42. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr II/12/2002 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29.11.2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia cieków przez WODKAN
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim.
§43. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§44. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan
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1874
UCHWA£A Nr XXXIV/167/06 RADY GMINY SZCZYTNIKI
z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Szczytniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku z art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72,
poz. 747 z pón. zmianami) uchwala siê co nastêpuje:
§1. W uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXXI/153/05 Rady Gminy
Szczytniki z dnia 20 grudnia 2005 r. Regulaminie dostarczania
wody i odprowadzania wody i odprowadzania cieków na
terenie gminy Szczytniki w §23 ust. 2 skrela siê zapis
w brzmieniu: Wniesienie przez zarz¹dcê przy³¹czonej nieruchomoci na rzecz dostawcy us³ug wodoci¹gowych op³aty

przy³¹czeniowej w równowartoci 32 q ¿yta, licz¹c po redniej
cenie skupu za okres trzech kwarta³ów roku poprzedniego
og³aszanej komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim oraz ust. 3.
2. Maj¹c na wzglêdzie powy¿sz¹ zmianê zaprzestaje siê
pobierania op³at..
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Szczytniki.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Kupaj

1875
UCHWA£A Nr 180/XXVIII/06 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art. 19 ust.
1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr
72, poz. 747 z póniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 85, poz. 729) Rada
Gminy Brzeziny uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zak³adowi Obs³ugi
Komunalnej Sp. z o.o. w Brzezinach.
§3. Traci moc uchwa³a Nr 227/XXXIV/02 Rady Gminy
Brzeziny z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
(Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z dnia
27.09.2002 r. Nr 118, poz. 3303)
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy i we wsiach so³eckich.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Brzeziny
() Zbigniew S³odowy
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 180/XXVIII/06
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 lutego 2006 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW NA TERENIE GMINY BRZEZINY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków, realizowanych przez Zak³ad Obs³ugi Komunalnej Brzeziny Sp. z
o.o. w Brzezinach zwany dalej Us³ugodawc¹, na terenie
Gminy Brzeziny na podstawie zezwolenia wydanego przez
Zarz¹d Gminy Brzeziny.
2. Ilekroæ w Regulaminie u¿ywa siê okrelenia ustawa
nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z póniejszymi zmianami)
3. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹c¹ na ujmowaniu, uzdatnianiu
i dostarczaniu wody.
4. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Zak³adu polegaj¹c¹ na odprowadzaniu i oczyszczaniu cieków.
§2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo  kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej Us³ugobiorc¹.
§3. Regulamin okrela prawa i obowi¹zki Us³ugodawcy
i Us³ugobiorcy wynikaj¹ce z ustawy i innych przepisów
wykonawczych oraz okrela wzajemne relacje miêdzy
Us³ugodawc¹ a w³acicielem lub zarz¹dc¹ nieruchomoci
wspólnej posiadaj¹cym tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci albo osob¹, która korzysta nieruchomoci¹
o nieuregulowanym stanie prawnym.
§4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzanie cieków, zawartej miêdzy Us³ugodawc¹
a Us³ugobiorc¹.
ROZDZIA£ II
Warunki przy³¹czenia do sieci
§5. Zakres budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych realizowany i finansowany przez Us³ugodawcê lub
przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie nieruchomoci do
sieci jest nastêpuj¹ce:
a) Us³ugodawca zapewnia realizacjê budowy i rozbudowê
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, ustalonych
przez Gminê Brzeziny w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miej-

scowym planem zagospodarowania przestrzennego,
w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju
i modernizacji,
b) realizacjê budowy przy³¹czy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia pomiarowego,
zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci,
c) koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego
pokrywa Us³ugodawca, a urz¹dzenia pomiarowego osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
§6. 1. W przypadku, gdy zamierzenia inwestycyjne w³acicieli lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plan inwestycyjny Us³ugodawcy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt,
w porozumieniu z Us³ugodawc¹ i Gmin¹ Brzeziny urz¹dzenia
wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania
z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ
przekazane Gminie Brzeziny lub Us³ugodawcy na warunkach
uzgodnionych w porozumieniu oraz na zasadach okrelonych
w art. 31 ustawy.
§7. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czenie, po spe³nieniu
technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa przez Us³ugodawcê,
zwanych dalej warunkami przy³¹czenia.
§8. 1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej mo¿e wyst¹piæ osoba posiadaj¹ca tytu³
prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.
2. Osoba o której mowa w ust. 1 sk³ada do Us³ugodawcy
wniosek o okrelenie technicznych warunków przy³¹czenia,
sporz¹dzony wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do niniejszego Regulaminu.
§9. Do wniosku, osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci
za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§10. 1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przy³¹czenie, w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia
wniosku.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 1 rok od dnia wydania.
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3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej z instalacjami Us³ugobiorcy,

Poz. 1875

ROZDZIA£ IV
Szczegó³owe warunki i tryb zawierania
oraz rozwi¹zywania umów z odbiorcami us³ug

b) maksymalne dobowe zaopatrzenie na pobór wody,
c) parametry techniczne elementów przy³¹cza,
d) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego
iloæ odprowadzanych cieków,
e) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
f) termin wa¿noci technicznych warunków przy³¹czenia.
§11. Umowa o przy³¹czenie okrela w szczególnoci:
a) strony zawieraj¹ce umowê,
b) zakres prac projektowych budowlano - monta¿owych oraz
prac zwi¹zanych z przeprowadzaniem prób i odbiorów
koñcowych,

§14. 1. Zawarcie umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków nastêpuje z osob¹, której nieruchomoæ
zosta³a przy³¹czona do sieci i która wyst¹pi³a o to z pismem
 wnioskiem. Podpisanie umowy o dostarczenie wody lud
odprowadzanie cieków nastêpuje po podpisaniu przez strony protoko³ów okrelonych w §12 ust. 3 i spe³nieniu warunków odbioru.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego do którego
dostarczana jest woda i z którego odprowadzane s¹ cieki
albo z osob¹ która korzysta z nieruchomoci zabudowanej lub
niezabudowanej o uregulowanym b¹d nieuregulowanym
stanie prawnym.

c) sposób prowadzenia kontroli wykonywanych prac i spe³nienie wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,

3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkiem wielokondygnacyjnym, umowa jest zawierana z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.

d) termin zakoñczenia budowy przy³¹cza, przeprowadzenia
niezbêdnych prac i odbiorów czêciowych oraz prowadzenia prób i odbioru koñcowego przy³¹cza,

4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Us³ugodawca zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli:

e) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków,

a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane
wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami technicznymi i w sposób uzgodniony z Us³ugodawc¹,

f) odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków
umowy o przy³¹czenie,
g) podmiot zarz¹dzaj¹cy przy³¹czeniem po wykonaniu.
§12. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do
realizacji prac projektowych oraz budowlano-monta¿owych.
2. Okrelone w umowie o przy³¹czenie próby i odbiory
czêciowe i koñcowe, s¹ przeprowadzane przy udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron.
3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, s¹
potwierdzane przez strony w protoko³ach, których wzory
okrela Us³ugodawca.
ROZDZIA£ III
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe
§13. 1. Wodê na cele przeciwpo¿arowe pobiera siê
w punktach uzgodnionych z Komendantami Gminnych Stra¿y
Po¿arnych i Wójtem Gminy Brzeziny.
2. Rozliczenie za zu¿yt¹ wodê nastêpuje na podstawie
raportów sk³adanych przez Komendantów Stra¿y Po¿arnej.
3. Raporty s¹ sk³adane co 3 miesi¹ce na koniec kwarta³u.

b) mo¿liwy jest odczyt wskazañ wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich
utrzymania,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³óceñ dostaw wody
w pozosta³ych lokalach, w szczególnoci przez mo¿liwoæ
przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie siê równie¿ za³o¿enie plomb na zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych dostarczanie wody do lokalu.
5. Us³ugodawca mo¿e zawrzeæ umowê z korzystaj¹cymi
z lokali osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 równie¿
w przypadku, gdy nie s¹ spe³nione warunki o których mowa
w ust. 4.
§15. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony
lub okrelony.
2. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje
zastosowanie przez Us³ugodawcê rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§16. Umowa o której mowa w §14 zawiera w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
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a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
b) sposobu i terminu rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych
lub urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18
ustawy,
f) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia,
g) warunków i trybu rozwi¹zywania umowy.
§17. W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Us³ugodawca uwzglêdnia wynikaj¹ce z ustawy i przepisów
wykonawczych do tej ustawy oraz innych obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa.
§18. Zmiana Us³ugobiorcy powoduje wyganiêcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy.
Obowi¹zek ten ci¹¿y na nowym Us³ugobiorcy.
§19. Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzenie w wodê lub
odprowadzanie cieków stanowi wniosek, o którym mowa
w §8 ust. 2 Regulaminu sk³adany przez Us³ugobiorcê i aktualizowany ka¿dorazowo po zmianie warunków korzystania
z us³ug, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj,
iloæ a w przypadku Us³ugobiorców przemys³owych równie¿
jakoæ odprowadzanych cieków.

Poz. 1875

2. Miejscem odbioru cieków jest miejsce po³¹czenia
wewnêtrznej instalacji kanalizacyjnej z sieci¹ kanalizacyjn¹ tj.
pierwsza studzienka licz¹c od strony budynku a w przypadku
jej braku, granica nieruchomoci.
§25. Us³ugodawca zawiadamia Us³ugobiorców o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia
w wodê lub odprowadzania cieków z co najmniej 12 miesiêcznym wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie
instalacji do nowych warunków.
§26. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzenie
w wodê lub odprowadzanie cieków inaczej, obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania przez Us³ugodawcê informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody lub wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków.
Udzielenie informacji na ¿¹danie Us³ugobiorców nastêpuje:
a) niezw³ocznie a je¿eli jest to niemo¿liwe technicznie nie
póniej ni¿ w ci¹gu 12 godzin  na telefoniczne ¿¹danie
okrelenia przewidywanego usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,
b) w ci¹gu 7 dni  na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw
i zak³óceñ, o których mowa w pkt a,
c) w ci¹gu 14 dni  na pisemne i telefoniczne skargi oraz
za¿alenia, wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania
wyjaniaj¹cego.
ROZDZIA£ VI
Obowi¹zki Us³ugobiorcy

ROZDZIA£ V
Obowi¹zki Us³ugodawcy
§20. Us³ugodawca zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymaganej iloci, jakoci i pod odpowiednim cinieniem
oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y
i niezawodny zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.

§27. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Zak³adu Obs³ugi Komunalne Brzeziny
SP. z o.o. w Brzezinach.

§21. 1. Us³ugodawca zapewnia prawid³ow¹ eksploatacjê
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych.

§28. 1. Us³ugobiorca winien zapewniæ niezawodne
dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich
odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe
utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹
zamontowane oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.

2. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do regularnego, co
najmniej raz na pó³ roku informowania Rady Gminy Brzeziny
o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

2. Us³ugobiorca ponosi odpowiedzialnoæ za szkody
wynik³e z nie wywi¹zania siê z obowi¹zków wynikaj¹cych
z ust. 1.

§22. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24
godziny, Us³ugodawca zapewnia zastêpczy punkt poboru
wody i informuje Us³ugobiorcê o jego lokalizacji.

§29. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub urz¹dzenia
pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

§23. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Us³ugodawca informuje Us³ugobiorców w formie pisemnej
na Gminnych tablicach og³oszeñ, co najmniej na dwa dni
przed ich wyst¹pieniem.
§24. 1. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego jak równie¿
miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.

§30. Us³ugobiorca zobowi¹zany jest do powiadamiania
Us³ugodawcy o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
§31. Us³ugobiorca winien powiadomiæ Us³ugodawcê
o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
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§32. Us³ugobiorca dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest
do natychmiastowego powiadomienia Us³ugodawcê o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych
od warunków umowy.

2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej
wody przez Us³ugodawcê z uwzglêdnieniem poboru wody
z innych róde³.

§33. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany do terminowego
regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie
cieków.

§40. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹czenie
w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona
jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Us³ugobiorcy.

§34. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§35. Us³ugobiorcy zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci
us³ug wiadczonych przez Us³ugodawcê oraz nie utrudniaj¹cy
dzia³alnoci Us³ugodawcy, a w szczególnoci do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek
cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) poinformowania Us³ugodawcy o w³asnych ujêciach wody,
w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie
cieków,
d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach
okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.
e) umo¿liwienia Us³ugodawcy wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ w celach okrelonych w §55
niniejszego regulaminu
ROZDZIA£ VII
Sposób rozliczeñ
§36. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Us³ugodawcê z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków.
§37. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
wskazañ wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
§38. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê przeciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie rednie zu¿ycie z ostatnich
3 okresów rozliczeniowych przed awari¹.
§39. 1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.

§41. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿ sposób uiszczania op³at.
§42. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§43. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie lub
na tablicy og³oszeñ, co najmniej na 7 dni przed wejciem jej
w ¿ycie.
§44. 1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.
§45. 1. Us³ugodawca obci¹¿a Gminê Brzeziny na podstawie cen i stawek op³at ustalonych w taryfie za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych.
2. W przypadku nieopomiarowania poboru wody na
powy¿sze cele z urz¹dzeñ sieci wodoci¹gowej obci¹¿enie
nastêpuje na iloæ zadeklarowan¹ prze Gminê, w rozliczeniu
kwartalnym.
3. Us³ugodawca obci¹¿a gminê na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.
ROZDZIA£ VIII
Prawa Us³ugobiorcy
§46. Us³ugodawca winien zapewniæ odbiorcom us³ug
nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winien wyodrêbniæ
stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§47. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji
taryfowych.
§48. Us³ugodawca winien reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje. W uzasadnionych przypadkach
Us³ugobiorca ma prawo domagaæ siê przeprowadzenia
kontroli prawid³owoci wskazañ wodomierza. Sposób
reklamacji okrela umowa. W przypadku potwierdzenia
prawid³owoci dzia³ania wodomierza przez Urz¹d Miar i Wag
koszty przeprowadzenia postêpowania reklamacyjnego ponosi Us³ugobiorca.
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§49. W przypadku stwierdzenia przez Us³ugodawcê lub
organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej
wody Us³ugobiorcy przys³uguje upust na zasadach okrelonych w umowie.
§50. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Us³ugodawca winien uprzedziæ Us³ugobiorców w sposób zwyczajowo przyjêty.
ROZDZIA£ IX

Poz. 1875

troli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu
ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia
przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Us³ugodawcê, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci cieków wprowadzanych do sieci.
2. Us³ugodawca wyda swoim przedstawicielom sta³e
pisemne upowa¿nienie, które z legitymacj¹ s³u¿bow¹ nadaj¹
uprawnienia do wykonywania czynnoci okrelonych
w ust. 1

Prawa Us³ugodawcy

ROZDZIA£ X

§51. Us³ugodawca ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do
sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania jego
zgody, b¹d zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi.

Postanowienia koñcowe

§52. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art. 6 ustawy.
§53. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach
okrelonych w art. 8 ustawy.
§54. Us³ugodawca mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, jeli
nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹ zaniechania wiadczenia us³ug.
§55. 1. Uprawnieni przedstawiciele Us³ugodawcy maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kon-

§56. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ Nr
180/XXVIII/06 z dnia 17 lutego 2006 r. Rady Gminy w Brzezinach i obowi¹zuje po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§57. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747)
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustawy.
§58. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo - kanalizacyjne
zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego
regulaminu odbiorcom jego us³ugi.
§59. Wszelkie zmiany Regulaminu s¹ wprowadzane
w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7741 

Poz. 1875

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7742 

Poz. 1875

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7743 

Poz. 1876

1876
UCHWA£A Nr 186/XXIX/06 RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Brzeziny
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 samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 oraz
Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441); art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) w zwi¹zku z art.
10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz.
1458), po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, uchwala siê Regulamin
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Brzeziny,
zwany dalej Regulaminem, w nastêpuj¹cej treci:

3) sposób i czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego,

ROZDZIA£ 1

5) wymagania w stosunku do w³acicieli nieruchomoci
w zakresie usuwania nieczystoci ciek³ych,

Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Brzeziny, zwany dalej Regulaminem, ustala
szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Brzeziny.
2. Postanowienia Regulaminu s¹ interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
r. Nr 236, poz. 2008) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).
§2. Szczegó³owe zasady okrelaj¹:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenach nieruchomoci oraz na terenach s³u¿¹cych do
u¿ytku publicznego dotycz¹ce:
-

prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych w tym powstaj¹cych
w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów
z remontów,

-

wymagañ w zakresie uprz¹tania b³ota, niegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ,

-

mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaje i pojemnoci urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci i na
drogach publicznych oraz wymagania dotycz¹ce ich
rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym,

4) postanowienia wynikaj¹ce ze Wspólnego Planu
Gospodarki Odpadami dla Gmin  Cz³onków Zwi¹zku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina dotycz¹ce:
-

maksymalnego poziomu odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów,

-

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z obszaru Gminy Brzeziny,

-

podstawowych zadañ Gminy Brzeziny w zakresie
zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz
nieczystoci ciek³ych,

6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku,
7) wymagania utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na
terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej,
8) wyznaczanie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej
deratyzacji i terminy jej przeprowadzania,
9) dotychczasowy system selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na obszarze Gminy Brzeziny,
10) sankcje z tytu³u naruszenia zasad utrzymania porz¹dku
i czystoci na terenie Gminy Brzeziny.
§3. Regulamin obowi¹zuje w szczególnoci:
1) mieszkañców Gminy Brzeziny oraz inne osoby przebywaj¹ce na terenie Gminy Brzeziny,
2) w³acicieli nieruchomoci,
3) w³acicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów
sportowych itp.,
4) wykonawców robót budowlanych wytwarzaj¹cych
odpady komunalne z grupy 20 zgodnie z obowi¹zuj¹cym
rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia
2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112,
poz. 1206),
5) przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce komunikacji
publicznej,
6) zarz¹dców dróg,
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7) organizatorów imprez o charakterze publicznym,
8) podmioty wiadcz¹ce us³ugi w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku.
§4. U¿yte w Regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1) w³aciciele nieruchomoci  tak¿e wspó³w³acicieli,
u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu oraz inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹,
2) odpady komunalne  odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców
odpadów, które ze wzglêdu na swój charakter lub sk³ad s¹
podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach
domowych,
3) odpady komunalne  frakcja sucha  odpady komunalne,
które mog¹ byæ poddane recyklingowi lub odzyskane,
w tym wykorzystane do produkcji paliw alternatywnych,
w szczególnoci takie jak: opakowania z tworzywa sztucznego, szk³a, papieru, tektury, kartony po napojach
np. tetrapak i inne tworzywa sztuczne, papier, tektura,
tekstylia, drewno, puszki, metal, gumy itp;
4) odpady komunalne  frakcja mokra  sta³e biodegradowalne odpady kuchenne oraz odpady rolinne;
5) odpady rolinne  odpady powstaj¹ce na terenach
zielonych wskutek ich pielêgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia rolinnego z targowisk, gie³d rolnych
i cmentarzy,
6) odpady biodegradowalne  odpady, które ulegaj¹ rozk³adowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w tym odpady rolinne,
7) odpady komunalne wielkogabarytowe  odpady komunalne, które nie mog¹ byæ umieszczone, ze wzglêdu na swoje
rozmiary i masê, w typowych pojemnikach na odpady (np.
stare meble, wózki dzieciêce, sprzêt gospodarstwa domowego, sprzêt elektryczny, sprzêt elektroniczny, deski,
materace itp.),
8) odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych  odpady wymienione w za³¹czniku nr 2 (lista A) do ustawy
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. z 2001
roku, Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz posiadaj¹ce co najmniej
jedn¹ z w³aciwoci wymienionych w za³¹czniku Nr 4 do
tej ustawy lub wymienione w za³¹czniku Nr 2 (lista B)
i zawieraj¹ce którekolwiek ze sk³adników wymienionych
w za³¹czniku Nr 3 oraz posiadaj¹ce co najmniej jedn¹
z w³aciwoci wymienionych w za³¹czniku Nr 4, znajduj¹ce siê w odpadach pochodz¹cych z gospodarstw domowych, np. lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki,
baterie i akumulatory, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne
zawieraj¹ce niebezpieczne elementy, przeterminowane
rodki ochrony rolin, opakowania po farbach itp,
9) niesegregowane odpady komunalne- odpady zmieszane
nie zebrane w sposób selektywny
10) pozosta³e odpady- odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, niekwalifikujace siê do grup wymie-
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nionych w pkt 3  8 np. popió³ z pieców domowych,
pampersy, rodki higieny osobistej itp.
11) selektywne zbieranie odpadów  zbiórka odpadów komunalnych systemem workowym i pojemnikowym. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych jest prowadzona
z podzia³em odpadów na frakcjê mokr¹ i frakcjê such¹.
Frakcja sucha odpadów jest gromadzona w workach oznaczonych SUCHE. Frakcja mokra odpadów jest gromadzona w workach oznaczonych MOKRE. Szczelnie
zamkniête worki, zawieraj¹ce frakcjê such¹ lub frakcjê
mokr¹ odpadów, s¹ gromadzone w odrêbnych urz¹dzeniach,
12) nieczystoci ciek³e  cieki gromadzone przejciowo
w zbiornikach bezodp³ywowych,
13) zbiorniki bezodp³ywowe  instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich
powstawania, odpowiadaj¹ce wymaganiom wynikaj¹cym
z ustawy Prawo budowlane oraz rozporz¹dzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
14) urz¹dzenia do gromadzenia odpadów komunalnych
- pojemniki na odpady komunalne o pojemnoci min: 80
dm3worki wykonane z folii, kontenery na odpady komunalne lub na gruz, uliczne kosze na mieci,
15) pojemniki na odpady komunalne  pojemniki zamykane,
wykonane z ocynkowanej blachy stalowej lub z tworzyw
sztucznych o odpowiedniej wytrzyma³oci mechanicznej
oraz wykonane z blachy stalowej, zabezpieczone rodkiem
antykorozyjnym, przystosowane do opró¿niania przez specjalistyczne pojazdy,
16) worek  pojemnik z folii o odpowiedniej do jego przeznaczenia pojemnoci, i wytrzyma³oci,
17) kosz uliczny  urz¹dzenie do gromadzenia odpadów komunalnych, ustawione w pobli¿u punktów handlowych,
na przystankach komunikacji publicznej i przy postojach
taxi, w parkach oraz w innych miejscach publicznych
o wzmo¿onym ruchu pieszych,
18) ZUiUOK  Zak³ad Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Orli Staw 2, gm. Ceków Kolonia,
19) stacje zlewne  instalacje i urz¹dzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach
cieków, s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych
dowo¿onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,
20) podmiot wiadcz¹cy us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku  zak³ad bêd¹cy gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorca w rozumieniu odpowiednich
przepisów, posiadaj¹cy wydane przez Wójta Gminy Brzeziny aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci lub w zakresie opró¿niania zbiorników
bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych,
21) harmonogram odbioru odpadów  upowszechniony kalendarz odbioru odpadów, który okrela w szczególnoci:
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sposób, czêstotliwoæ odbioru odpadów, listê odpadów
objêtych zbiórk¹, miejsce postoju,
22) chodnik  czêæ drogi przeznaczon¹ do ruchu pieszych,
posiadaj¹ca nawierzchniê betonow¹, bitumiczn¹, kamienn¹
lub ¿wirow¹,
23) w³aciciele zwierz¹t domowych  tak¿e ich posiadacze
(dzier¿yciele),
24) zwierzêta gospodarskie  zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: konie, byd³o,
winie, owce, kozy, drób, zwierzêta futerkowe i pszczo³y,
25) chów zwierz¹t gospodarskich  utrzymywanie zwierz¹t
w celu uzyskiwania od nich okrelonych produktów lub
innych korzyci,
26) zwierzêta domowe  zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce
wraz z cz³owiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza,
27) zwierzêta wykorzystywane do celów specjalnych  zwierzêta, których profesjonalna tresura oraz u¿ywanie odbywa siê na podstawie odrêbnych przepisów, reguluj¹cych
szczegó³owe zasady dzia³ania jednostek lub instytucji
wojskowych, organów policji, s³u¿b kontroli celnej,
porz¹dkowych i ratowniczych oraz reguluj¹cych zasady
szkolenia i wykorzystania psów  przewodników osób
ociemnia³ych,
28) budynek mieszkalny  nale¿y przez to rozumieæ budynek
mieszkalny wielorodzinny oraz budynek mieszkalny jednorodzinny,
29) zabudowa jednorodzinna  nale¿y przez to rozumieæ jeden
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó³ takich budynków, wraz z budynkami gara¿owymi i gospodarczymi
30) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa)  budynek mieszkalny zawieraj¹cy wiêcej ni¿ 4 mieszkania lub zespó³ takich
budynków, wraz z urz¹dzeniami zwi¹zanymi z ich obs³ug¹
oraz zieleni¹ i rekreacja przydomow¹,
31) zabudowa zwarta  tereny istniej¹cych lub planowanych
budynków i budowli o ró¿nych rodzajach u¿ytkowania
(zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna
i mieszana, przemys³owa, magazynowo  sk³adowa
i letniskowa) tworz¹cych zgrupowania nieruchomoci,
32) zabudowa rozproszona  tereny pozosta³e, w tym rolne
z istniej¹c¹ zabudow¹ zagrodow¹,
33) zabudowa zagrodowa  nale¿y przez to rozumieæ w szczególnoci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze
lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych,
hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach
lenych.

Poz. 1876

ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenach nieruchomoci i na terenach
s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego
§5. 1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do
utrzymania porz¹dku, czystoci oraz nale¿ytego stanu sanitarno  higienicznego i estetycznego nieruchomoci poprzez:
1) obowi¹zek przy³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, obowi¹zek wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik
bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub w przydomow¹
oczyszczalniê cieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania
okrelone w przepisach odrêbnych; przy³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacyjnej nie jest obowi¹zkowe
je¿eli nieruchomoæ jest wyposa¿ona w przydomow¹
oczyszczalniê cieków, spe³niaj¹ca wymagania okrelone
w przepisach odrêbnych;
2) selektywne zbieranie powsta³ych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem,
3) gromadzenie nieczystoci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych,
4) pozbywanie siê zebranych na terenie nieruchomoci
odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu,
5) uprz¹tniêcie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z czêci nieruchomoci udostêpnionej do u¿ytku
publicznego, z powierzchni nieruchomoci np. podwórza,
przejcia itp. oraz z chodników po³o¿onych wzd³u¿
nieruchomoci bezporednio przy granicy nieruchomoci;
w³aciciel nieruchomoci nie jest obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest dopuszczony p³atny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych,
6) usuwanie nawisów niegu z dachów oraz sopli lodu
z okapów, rynien i innych czêci elewacji budynku
niezw³ocznie po ich pojawieniu siê,
7) zapewnienie systematycznego sprz¹tania terenu
nieruchomoci, a w szczególnoci dojæ do budynków,
punktów gromadzenia odpadów i ich otoczenia, koszenia
trawników i dzikiej rolinnoci oraz pielêgnacji drzew
i krzewów,
8) dbanie o czystoæ i estetykê cian budynków, ogrodzeñ
oraz innych urz¹dzeñ w szczególnoci poprzez usuwanie
z nich plakatów, reklam, og³oszeñ napisów i rysunków.
9) usuwanie z miejsc powszechnie dostêpnych (ulice, place,
parkingi, przejcia, podwórza itp) wraków porzuconych
pojazdów mechanicznych, sprzêtu domowego i innych
przedmiotów zanieczyszczaj¹cych i szpec¹cych nieruchomoæ,
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10) zawarcie pisemnej umowy z podmiotem wiadcz¹cym
us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku,
11) udzielanie informacji zwi¹zanych z usuwaniem odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych, na ¿¹danie osób
posiadaj¹cych stosowne upowa¿nienie, wynikaj¹ce ze stosowanych przepisów prawa oraz osób upowa¿nionych
przez Wójta Gminy Brzeziny, poprzez udokumentowanie
korzystania z us³ug, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 4
niniejszego Regulaminu, wykonywanych przez podmiot
wiadcz¹cy us³ugi w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku, oraz okazanie stosownej umowy wraz
z rachunkami za ostatnie 12 miesiêcy,

Poz. 1876

niniejszego Regulaminu nale¿¹ do Gminy Brzeziny. Do obowi¹zków Gminy nale¿y tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota,
niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli
Gmina Brzeziny pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach
do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku
i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym.
9. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowi¹zków,
o których mowa w §5 i §6 ust. 6 i ust. 7 Wójt Gminy Brzeziny
wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ wykonanie obowi¹zku.

12) realizacjê innych obowi¹zków okrelonych w niniejszym
Regulaminie.

10. Ust. 9 nie dotyczy obowi¹zków, o których mowa w §5
ust. 1 pkt 2 - 4.

2. Wykonywanie obowi¹zków, o których mowa w ust. 1
pkt 1- 4 i ust. 1 pkt 10 - 12, na terenie budowy nale¿y do
wykonawcy robót budowlanych, je¿eli umowa zawarta przez
wykonawcê robót z w³acicielem nieruchomoci nie stanowi
inaczej.

11. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 9, podlega
egzekucji w trybie przepisów powszechnie obowi¹zuj¹cych
w zakresie postêpowania egzekucyjnego w administracji.

§6. 1. Podmioty wskazane w §3 w pkt 3  7 maj¹ obowi¹zek
niezw³ocznego oczyszczenia ze niegu, lodu oraz usuwania
b³ota i zanieczyszczeñ z dróg, przystanków komunikacyjnych,
placów i chodników poprzez podjêcie dzia³añ polegaj¹cych na
zamiataniu, zbieraniu, usuwaniu liskoci itp.
2. Obowi¹zek oczyszczania ze niegu i lodu powinien byæ
realizowany przez odgarniêcie niegu w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych i pojazdów oraz podjêcie
dzia³añ usuwaj¹cych lub co najmniej ograniczaj¹cych liskoæ
chodnika. Piasek i sól u¿yte do tego celu nale¿y usun¹æ
z chodnika niezw³ocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Zakazuje siê stosowania popio³u i ¿u¿lu.
3. B³oto, nieg, lód i inne zanieczyszczenia uprz¹tniête
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci nale¿y
gromadziæ na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem mo¿liwoci odp³ywu wody do kanalizacji deszczowej
w sposób nie zagra¿aj¹cy istniej¹cej zieleni.
4. B³oto, nieg, lód i inne zanieczyszczenia uprz¹tniête
z przystanków komunikacyjnych oraz z dróg publicznych,
nale¿y gromadziæ poza terenem przystanku komunikacyjnego
w sposób nie utrudniaj¹cy zatrzymywania siê pojazdów oraz
wysiadania i wsiadania pasa¿erów.
5. Obowi¹zek utrzymania czystoci na jezdniach i placach
objêtych p³atnym parkowaniem nale¿y do podmiotów pobieraj¹cych z tego tytu³u op³aty, je¿eli umowy zawarte przez te
podmioty z w³acicielem nieruchomoci nie stanowi¹ inaczej.
6. Uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z przystanków komunikacyjnych nale¿y do
obowi¹zków przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny s³u¿¹ce
komunikacji publicznej.
7. Uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych z chodników przez w³acicieli
nieruchomoci przyleg³ych do drogi publicznej, nale¿y do
obowi¹zków zarz¹dców dróg.
8. Obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku na terenach innych ni¿ wymienione w §5 i §6 ust. 6 i ust. 7

§7. 1. Na nieruchomociach lub ich czêciach nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych zasad:
1) mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami mo¿e
odbywaæ siê na terenie posesji przy jednoznacznym zabezpieczeniu przed sp³ywaniem wody na tereny s¹siednich
posesji oraz tereny publiczne.
2) naprawy samochodów powinny byæ przeprowadzane
w specjalistycznych warsztatach. W³aciciel mo¿e dokonywaæ doranych napraw zwi¹zanych z bie¿¹c¹ eksploatacj¹
pojazdu w obrêbie nieruchomoci, je¿eli czynnoci te nie
powoduj¹ zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby oraz
uci¹¿liwoci dla s¹siadów.
2. Zabrania siê w szczególnoci:
1) prowadzenia napraw blacharsko  lakierniczych, poza
warsztatami posiadaj¹cymi stosowne zezwolenia,
2) niszczenia elewacji budynków, ogrodzeñ i innych obiektów (np. s³upy og³oszeniowe, energetyczne i telefoniczne)
oraz umieszczania na nich plakatów, reklam, og³oszeñ,
a tak¿e malowania hase³ i rysunków bez uzyskania zgody
w³aciciela obiektu,
3) umieszczania na drzewach plakatów, og³oszeñ, reklam
i innych przedmiotów.
4) tworzenia dzikich wysypisk  tj. gromadzenia odpadów
komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych,
5) wypalania suchych traw.
ROZDZIA£ III
Rodzaje i pojemnoci urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomoci i na drogach publicznych oraz wymagania dotycz¹ce
ich rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
§8. 1. Odpady komunalne powstaj¹ce na terenie nieruchomoci nale¿y gromadziæ w urz¹dzeniach odpowiadaj¹cych
wymaganiom okrelonym w niniejszym Regulaminie.
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2. Dozwolone jest korzystanie przez w³acicieli nieruchomoci s¹siednich z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, za zgod¹ w³aciciela pojemnika/ pojemników.

8) dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych i socjalnych 
pojemnik 110l na ka¿dych 10 pracowników

§9. 1. W³aciciele nieruchomoci zapewniaj¹ ich wyposa¿enie w urz¹dzenia, odpowiadaj¹ce niniejszemu Regulaminowi, s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych.

9) dla hoteli, pensjonatów itp.  20l na jedno ³ó¿ko,

2. Na terenie budowy wyposa¿enie w urz¹dzenia s³u¿¹ce
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym
i technicznym nale¿y do wykonawcy robót.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych s³u¿¹ nastêpuj¹ce urz¹dzenia:
1) pojemniki na odpady komunalne o pojemnoci min 80
dm3,
2) worki wykonane z folii,
3) kontenery na odpady komunalne lub na gruz,
4) uliczne kosze na mieci.
4. Urz¹dzenia wymienione w ust. 3 powinny spe³niaæ
wymagania Polskich Norm lub posiadaæ deklaracjê zgodnoci
wystawion¹ przez producenta zgodnie z ustaw¹ z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoci (Dz.U. 2004
Nr 204 poz. 2087, z pón zm.)
§10. 1. Iloæ, wytrzyma³oæ i pojemnoæ worków oraz
pojemników usytuowanych na terenie nieruchomoci musi
byæ dostosowana do iloci osób uprawnionych do korzystania z danej nieruchomoci z uwzglêdnieniem normatywnej
iloci sta³ych opadów komunalnych wytwarzanych przez jedn¹
osobê na obszarze Gminy Brzeziny. Iloæ tê ustala siê na
rednim poziomie:
1) 0,015 m3 /tydzieñ/osobê na obszarze wiejskim,
2. Odpady komunalne nale¿y gromadziæ w urz¹dzeniach
o minimalnej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce normy:
1) dla budynków mieszkalnych -15l na mieszkañca, jednak co
najmniej jeden pojemnik 110l na ka¿d¹ nieruchomoæ,
2) dla szkó³ wszelkiego typu - 3l na ka¿dego ucznia i pracownika,
3) dla ¿³obków i przedszkoli  3l dla ka¿de dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych  50l na ka¿de 10 m2 powierzchni
ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l na
lokal,
5) dla punków handlowych poza lokalem  50l na ka¿dego
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110l na
ka¿dy punkt.
6) dla lokali gastronomicznych  20l na jedno miejsce konsumpcyjne,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji  co najmniej
jeden pojemnik 110l

3. Normatywne iloci nieczystoci p³ynnych ustala siê
jako równe przeciêtnym normom zu¿ycia wody okrelonym
w przepisach powszechnie obowi¹zuj¹cych w zakresie zu¿ycia wody.
§11. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze
publicznym zobowi¹zany jest do wyposa¿enia miejsca imprezy lub zgromadzenia publicznego w dostateczn¹ iloæ worków
i pojemników o w³aciwej pojemnoci, wytrzyma³oci i kolorystyce oraz zapewnienia odpowiedniej liczby WC- w przypadku imprez organizowanych na terenach otwartych nie
mniej ni¿ jedno WC na 250 osób.
§12. 1. Pojemniki i worki wykorzystywane do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §4
pkt 11 niniejszego Regulaminu, nale¿y ustawiaæ w miejscach
³atwo dostêpnych zarówno dla ich u¿ytkowników, jak i dla
pracowników podmiotu wiadcz¹cego us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku, z mo¿liwoci¹ ³atwego przemieszczania ich od miejsca ustawienia do samochodu odbieraj¹cego odpady, w sposób nie powoduj¹cy nadmiernych uci¹¿liwoci i utrudnieñ dla mieszkañców nieruchomoci lub osób
trzecich.
2. Pojemniki i worki wykorzystywane do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w §4 pkt
11 niniejszego Regulaminu, nale¿y ustawiaæ w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyj¹tkiem ulic i chodników lub
innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej utwardzonej nawierzchni.
Miejsce ustawienia pojemników w³aciciel nieruchomoci
jest zobowi¹zany utrzymywaæ w czystoci. W przypadku
zabudowy zagrodowej rozproszonej miejsce wskazuje Wójt
Gminy Brzeziny w uzgodnieniu z w³acicielem nieruchomoci
i firm¹ wywozow¹.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia
urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów komunalnych ponosi
w³aciciel nieruchomoci.
4. Lokalizacja i ustawienie pojemników powinno byæ
zgodne z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z 2002 r.).
§13. 1. W³aciciele nieruchomoci i inne podmioty wskazane w §3 s¹ zobowi¹zani zapewniæ pracownikom podmiotu
wiadcz¹cego us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku dostêp do urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych w czasie ustalonym w umowie
o odbiór odpadów, w sposób umo¿liwiaj¹cy opró¿nienie ww.
urz¹dzeñ bez nara¿ania na szkodê ludzi, budynków b¹d
pojazdów.
2. Obowi¹zek okrelony w ust. 1 dotyczy tak¿e dostêpu
do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do gromadzenia nieczystoci ciek³ych.
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§14. 1. W³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek
utrzymywania urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych we w³aciwym stanie sanitarnym
i technicznym a w szczególnoci utrzymywania ich w czystoci oraz dezynfekowania co najmniej raz w miesi¹cu w okresie
letnim oraz raz na kwarta³ w pozosta³ych okresach, o ile
umowa z podmiotem wiadcz¹cym us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku nie stanowi inaczej.
2. Podmioty wiadcz¹ce us³ugi w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie zabudowy wielorodzinnej
(wielolokalowej) maj¹ obowi¹zek utrzymywania w³aciwego
stanu sanitarnego, technicznego i estetycznego oraz wykonywania dezynfekcji urz¹dzeñ do gromadzenia odpadów komunalnych, o ile umowa stron nie stanowi inaczej.
3. Do dezynfekcji urz¹dzeñ przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych nale¿y u¿ywaæ rodków
dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
ROZDZIA£ IV
Sposób i czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów
komunalnych z terenu nieruchomoci oraz z terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§15. 1. Odpady komunalne (frakcja mokra i frakcja sucha) powstaj¹ce w gospodarstwach domowych oraz obiektach u¿ytecznoci publicznej i obs³ugi ludnoci gromadzone
s¹ selektywnie, w sposób okrelony w §4 pkt 11 niniejszego
Regulaminu.
2. Zabrania siê gromadzenia w koszach ulicznych, pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne niegu, lodu,
b³ota, gor¹cego popio³u i ¿u¿lu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych,
a w koszach ulicznych tak¿e opad³ych lici i ciêtej trawy.
3. Zabrania siê spalania odpadów komunalnych zarówno
w urz¹dzeniach przeznaczonych do ich gromadzenia, jak i na
terenie otwartym oraz w lokalnych kot³owniach i paleniskach
domowych.
4. Zakaz spalania odpadów komunalnych w lokalnych
kot³owniach nie dotyczy takich odpadów jak drewno, papier
i tektura, o ile dzia³ania te nie powoduj¹ zak³óceñ w korzystaniu z nieruchomoci s¹siednich.
§16. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci, w sposób nie utrudniaj¹cy korzystania z nieruchomoci
przez osoby do tego uprawnione oraz wywo¿one z czêstotliwoci¹ ustalon¹ przez podmiot wiadcz¹cy us³ugi w zakresie
utrzymania czystoci i porz¹dku.
§17. 1. Odpady budowlane z remontów powsta³e
w wyniku robót budowlanych (prowadzonych we w³asnym
zakresie) powy¿ej 0,3 m3 powinny byæ czasowo gromadzone
w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach,
podstawionych przez podmioty wiadcz¹ce us³ugi w zakresie
utrzymania czystoci i porz¹dku na zamówienie w³aciciela
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nieruchomoci, nie powoduj¹cych utrudnienia w korzystaniu
z nieruchomoci.
2. Podmiot wiadcz¹cy us³ugi w zakresie utrzymania
czystoci i porz¹dku odbierze i dostarczy odpady, o których
mowa w ust. 1 do ZUiUOK. Dopuszcza siê przekazanie tych
odpadów osobom fizycznym i osobom prawnym w przypadku wykorzystania ich na w³asny u¿ytek zgodnie z powszechnie
obowi¹zuj¹cym prawem.
§18. 1. Odpady rolinne powstaj¹ce w zwi¹zku z upraw¹
rolinn¹ i pielêgnacj¹ terenów zielonych, gromadzone oddzielnie, winny zostaæ przekazane do ZUiUOK, bezporednio
lub za porednictwem podmiotów wiadcz¹cych us³ugi
w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku. Z obowi¹zku tego
zwalnia siê w³acicieli nieruchomoci dokonuj¹cych ich kompostowania we w³asnym zakresie b¹d zagospodarowuj¹cych drewno we w³asnym zakresie oraz przekazuj¹cy te
odpady zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra rodowiska
z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie listy i rodzajów odpadów,
które posiadacz odpadów mo¿e przekazaæ osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym nie bêd¹cymi przedsiêbiorcami do wykorzystania na ich w³asne potrzeby (Dz.U. z 2002
roku Nr 74, poz. 686).
2. Zabrania siê spalania zgromadzonych pozosta³oci rolinnych poza instalacjami i urz¹dzeniami do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów komunalnych do tego przeznaczonych.
§19. 1. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych
gromadzone s¹ w gospodarstwach domowych selektywnie
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy ich negatywny wp³yw na rodowisko zgodnie z powszechnie obowi¹zuj¹cym prawem.
2. Odbiór odpadów, których mowa w ust. 1 zapewni
ZUiUOK.
§20. Pozosta³e odpady nale¿y gromadziæ w pojemniku.
§21. W sytuacjach krótkotrwa³ego lub sezonowego (np.
okres grzewczy zim¹) zwiêkszenia iloci odpadów komunalnych, w³aciciel nieruchomoci zg³asza ten fakt podmiotowi
wiadcz¹cemu us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku w celu ustalenia dodatkowych terminów i warunków
ich odbioru.
§22. 1. Odpady komunalne powinny byæ usuwane z tak¹
czêstotliwoci¹, aby pojemniki lub worki nie by³y przepe³nione
i nie powodowa³y wydzielania odorów. Odpady komunalne
nale¿y usuwaæ z terenu nieruchomoci w terminach uzgodnionych z podmiotem wiadcz¹cym us³ugi w zakresie
utrzymania czystoci i porz¹dku z nastêpuj¹c¹ czêstotliwoci¹:
1) zabudowa jednorodzinna:
-

frakcja mokra  co najmniej raz na 7 dni,

-

frakcja sucha  co najmniej raz w miesi¹cu,

2) zabudowa wielorodzinna (wielolokalowa) i placówki handlowo-us³ugowe:
-

frakcja mokra  co najmniej raz na 7 dni, natomiast w
okresie podwy¿szonej temperatury przekraczaj¹cej 20°C
co najmniej dwa razy w tygodniu lub na ¿¹danie,
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frakcja sucha  co najmniej raz na dwa tygodnie,

3) zabudowa rozproszona:
-

frakcja mokra  co najmniej raz na 14 dni,

-

frakcja sucha  co najmniej raz w miesi¹cu.

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe bêd¹ odbierane w terminie i na zasadach ustalonych w harmonogramie
odbioru tych odpadów.
3. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych
z terenu objêtego niniejszym Regulaminem bêd¹ odbierane
na zasadach i w sposób okrelony odrêbnym harmonogramem.
4. Harmonogramy, o których mowa w ust. 2 i 3 przekazywane s¹ podmiotom okrelonym w §3 przez podmiot,
o którym mowa w §4 pkt 20 niniejszego Regulaminu.
5. Dla nieruchomoci, na których organizowane s¹ imprezy masowe lub zgromadzenia publiczne wprowadza siê
obowi¹zek niezw³ocznego usuwania odpadów, bezporednio
po zakoñczeniu imprezy.
§23. 1. Górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci, liczone jako rycza³t na osobê korzystaj¹c¹
z nieruchomoci za usuwanie odpadów komunalnych przez
podmiot wiadcz¹cy us³ugi w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku okreli Rada Gminy Brzeziny w odrêbnej uchwale
uwzglêdniaj¹c kryteria okrelone w §4 ust. 2 Statutu Zwi¹zku
Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina (Dz.Urz.
Woj. Kaliskiego z 1998 roku Nr 3, poz. 17 i Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 1999 roku Nr 61, poz. 1288).
2. Do koñca III  go kwarta³u ka¿dego roku Zgromadzenie
Zwi¹zku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina
ustali ceny za przyjêcie odpadów przez ZUiUOK i przeka¿e do
wiadomoci gmin cz³onkowskich Zwi¹zku Komunalnego Gmin
Czyste Miasto, Czysta Gmina i podmiotów wiadcz¹cych
us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
Zwi¹zku.
ROZDZIA£ V
Postanowienia wynikaj¹ce ze Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin  Cz³onków Zwi¹zku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina
§24. 1. Zgodnie ze Wspólnym Planem Gospodarki
Odpadami dla Gmin  Cz³onków Zwi¹zku Komunalnego Czyste Miasto, Czysta Gmina wskanik kontrolny, okrelaj¹cy
redukcjê iloci odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych na sk³adowisko ustanawia siê na poziomie:
1) 81% w 2007 roku,
2) 79% w 2008 roku,
3) 77% w 2009 roku,
4) 75% w 2010 roku
wagowo ca³kowitej masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji w stosunku do iloci odpadów wytworzonych w 1995 roku.
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§25. 1. Z dniem 1 stycznia 2007 roku:
1) niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu
Gminy Brzeziny nale¿y przekazywaæ do ZUiUOK, Orli Staw
2, gmina Ceków Kolonia do hali przyjêcia i sortowania,
2) odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy
zawieraj¹ce
a) frakcjê such¹ - nale¿y przekazywaæ do ZUiUOK, Orli
Staw 2, gmina Ceków - Kolonia do hali przyjêcia
i sortowania,
b) frakcjê mokr¹ - nale¿y przekazywaæ do ZUiUOK,Orli
Staw 2, gmina Ceków - Kolonia do hali intensywnego
kompostowania poprzez halê przyjêcia i sortowania,
3) odpady rolinne zbierane z terenu Gminy Brzeziny nale¿y
przekazywaæ do ZUiUOK, Orli Staw 2, gmina Ceków
Kolonia do hali intensywnego kompostowania poprzez
halê przyjêcia i sortowania,
4) odpady wielkogabarytowe zebrane z terenu Gminy Brzeziny nale¿y przekazywaæ do ZUiUOK, Orli Staw 2 do
budynku demonta¿u odpadów wielkogabarytowych,
5) odpady budowlane z remontów zebrane z terenu Gminy
Brzeziny nale¿y przekazywaæ do ZUiUOK, Orli Staw 2,
gmina Ceków Kolonia do segmentu przeróbki odpadów
budowlanych,
6) odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych zebrane
selektywnie z terenu Gminy Brzeziny nale¿y przekazywaæ
do ZUiUOK, Orli Staw 2, gmina Ceków Kolonia, gdzie bêd¹
przechowywane w magazynie czasowego sk³adowania
odpadów niebezpiecznych.
§26. 1. Sprawowanie przez Wójta Gminy Brzeziny
nadzoru nad wype³nianiem przez w³acicieli nieruchomoci
obowi¹zku udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez podmioty wiadcz¹ce us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku polega w szczególnoci na:
1) doprowadzeniu do zawarcia przez w³acicieli nieruchomoci umów na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych,
2) prowadzeniu ewidencji umów, o których mowa w ust. 1
w celu kontroli wykonywania przez w³acicieli nieruchomoci i podmioty wiadcz¹ce us³ugi w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu.
2. Sprawowanie przez wójta Gminy Brzeziny nadzoru
nad jakoci¹ us³ug wiadczonych przez podmioty w zakresie
utrzymania czystoci i porz¹dku w szczególnoci na:
1) okreleniu i podaniu do publicznej wiadomoci wymagañ
jakie powinien spe³niaæ podmiot wiadcz¹cy us³ugi
w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku ubiegaj¹cy siê
o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008.
2) weryfikacji wczeniej wydanych zezwoleñ i podjêciu decyzji w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o odpadach
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oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz.
1458)
ROZDZIA£ VI
Zasady usuwania nieczystoci ciek³ych
§27. 1. W³aciciel nieruchomoci zabudowanej, pod³¹czonej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zobowi¹zany
jest do posiadania umowy na odprowadzanie cieków do
gminnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych.
2. W³aciciel nieruchomoci zabudowanej, usytuowanej
na terenach nieuzbrojonych w sieæ kanalizacji sanitarnej
winien wyposa¿yæ nieruchomoæ w lokaln¹ oczyszczalniê
cieków lub szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, przeznaczone
do gromadzenia nieczystoci ciek³ych. Wymagania techniczne oraz warunki budowy i eksploatacji tych urz¹dzeñ okrelaj¹
aktualnie obowi¹zuj¹ce przepisy budowlane i sanitarne.
3. W³aciciel nieruchomoci zabudowanej, wyposa¿onej
w zbiorniki bezodp³ywowe do gromadzenia nieczystoci ciek³ych, zobowi¹zany jest do przy³¹czenia obiektów budowlanych do miejskiej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej:
1) ju¿ istniej¹cej w tym rejonie (w odleg³oci nie wiêkszej ni¿
50 m od granicy dzia³ki)  w terminie nie d³u¿szym ni¿ 1
rok od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego Regulaminu,
2) w trakcie budowy w tym rejonie (w odleg³oci nie wiêkszej
ni¿ 50 m od granicy dzia³ki)  w terminie nie d³u¿szym ni¿
6 miesiêcy od wybudowania i przekazania sieci do eksploatacji.
4. W³¹czenie siê do gminnej sieci wymaga uzgodnienia
warunków technicznego wykonania i odbioru przy³¹cza
z jednostk¹ eksploatuj¹c¹ sieæ.
5. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym
zbiorników bezodp³ywowych do gromadzenia nieczystoci
ciek³ych.
6. W³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany do zapewnienia systematycznego usuwania nieczystoci ciek³ych
z urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ich gromadzenia z czêstotliwoci¹
i w sposób gwarantuj¹cy, ¿e nie nast¹pi ich wyp³yw ze
zbiornika wynikaj¹cy z jego przepe³nienia, a tak¿e zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
7. Wykonanie obowi¹zku, o którym mowa w ust. 6 w³aciciel nieruchomoci zapewnia poprzez zawarcie umowy
z wybranym przez siebie odbieraj¹cym odpady
8. Ka¿dy w³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest do
udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez
podmiot okrelony w ust. 7.
9. W przypadku nieruchomoci wyposa¿onych w lokaln¹
oczyszczalniê cieków komunalnych, w³aciciel tej nieruchomoci zobowi¹zany jest do posiadania pozwolenia wodno 
prawnego na odprowadzanie oczyszczonych cieków do wód
powierzchniowych lub do ziemi (dotyczy to odprowadzania
cieków w iloci przekraczaj¹cej wielkoæ 5 m3/ dobê), wyników badañ oczyszczonych cieków oraz dokumentów za
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wywóz z oczyszczalni osadów i innych pozosta³oci technologicznych.
10. W³aciciel nieruchomoci wyposa¿onej w lokaln¹
oczyszczalniê cieków, odprowadzaj¹cy cieki w iloci do 5m³/
dobê obowi¹zany jest okazaæ siê dokumentem zg³oszenia
danej instalacji w Referacie Gospodarki i Rozwoju Lokalnego
Urzêdu Gminy Brzeziny.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki w³acicieli zwierz¹t domowych
§28. Osoby bêd¹ce w³acicielami lub opiekunami zwierz¹t domowych s¹ zobowi¹zane do sprawowania w³aciwej
opieki nad tymi zwierzêtami. Je¿eli zwierzê nie jest nale¿ycie
uwi¹zane lub nie znajduje siê w pomieszczeniu zamkniêtym,
b¹d na terenie ogrodzonym gdzie nie mo¿na wykluczyæ
samodzielnego wydostania siê zwierzêcia z tego terenu, powinno ono pozostawaæ pod sta³ym dozorem opiekuna.
§29. 1. Zwierzêta domowe powinny byæ utrzymywane
tak, aby:
1) nie stwarza³y i nie stanowi³y zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia
ludzi i zwierz¹t,
2) nie by³y uci¹¿liwe dla innych osób,
3) nie zanieczyszcza³y terenów przeznaczonych do u¿ytku
publicznego,
2. W³aciciel psa, wyprowadzaj¹c go na teren publiczny,
zobowi¹zany jest do prowadzenia psa na smyczy lub
w kagañcu, a psa rasy uznawanej za agresywn¹ albo psa
w typie tej rasy - na smyczy i w kagañcu. Powy¿sze zasady
obowi¹zuj¹ tak¿e w budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach wspólnego u¿ytku takich jak: windy, korytarze, klatki
schodowe oraz w innych obiektach, w których administrator
dopuci³ wprowadzanie zwierz¹t.
3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy,
gdy pies jest w kagañcu oraz w miejscach ma³o uczêszczanych przez ludzi, a w³aciciel psa ma mo¿liwoæ sprawowania
bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem, co oznacza, i¿
pies reaguje w ka¿dej sytuacji na komendê w³aciciela.
4. W³aciciel psa zobowi¹zany jest do posiadania aktualnego wiadectwa szczepienia psa przeciwko wcieklinie.
5. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹
wymaga zezwolenia, o którym mowa w odrêbnych przepisach.
§30. W³aciciel nieruchomoci, po której pies porusza siê
swobodnie, zobowi¹zany jest zabezpieczyæ nieruchomoæ
w taki sposób, aby zapobiec mo¿liwoci wydostania siê psa
poza jej granice oraz umieciæ w widocznym miejscu tabliczkê
ostrzegawcz¹ z napisem Uwaga ! Z³y pies ! lub o treci
równoznacznej.
§31. 1. W³aciciel zwierzêcia domowego jest zobowi¹zany do uprz¹tania zanieczyszczeñ spowodowanych przez to
zwierzê w miejscach przeznaczonych do u¿ytku publicznego,
w szczególnoci: klatek schodowych, chodników, ulic,
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ROZDZIA£ VIII

placów, poprzez zebranie, zmycie lub usuniêcie zanieczyszczeñ w inny sposób.
2. W³aciciel zwierzêcia domowego jest zobowi¹zany
stosowaæ siê do zakazów wprowadzania psów lub innych
zwierz¹t do lokali, budynków lub na okrelone tereny prywatne czy publiczne, okrelonych przez w³acicieli lub zarz¹dców
tych lokali, budynków lub terenów (postanowienie to nie
dotyczy opiekunów psów wykorzystanych do celów specjalnych).
3. Utrzymuj¹cy gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub u¿ytkowych zobowi¹zani s¹ zabezpieczyæ je przed
wydostaniem siê z pomieszczenia.
4. Zwierzêta egzotyczne, pozostawione bez opieki, bêd¹
oddawane do ogrodów zoologicznych.
§32. 1. Zabrania siê:
1) wypuszczania zwierzêcia bez opieki w³aciciela,
2) pozostawiania zwierzêcia bez dozoru w miejscu publicznym,
3) doprowadzanie zwierzêcia przez dra¿nienie, szczucie lub
p³oszenie do stanu, w którym staje siê ono niebezpieczne,
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Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§34. 1. Na terenie Gminy Brzeziny zabrania siê chowu
zwierz¹t gospodarskich, z wy³¹czeniem:
1) istniej¹cych gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993
r. Nr 94, poz. 431 ze zm.) oraz dzia³ów specjalnych
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.).
2) przydomowego chowu drobiu, go³êbi, pszczó³ oraz królików i szynszyli na dzia³kach zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi wolnostoj¹cymi,
3) hodowli i chowu go³êbi, których w³aciciele s¹ zrzeszeni
w Polskim Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Pocztowych lub
w Polskim Zwi¹zku Hodowców Go³êbi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego.

4) wprowadzania zwierzêcia do miejsc wydzielonych na zabawê dla dzieci, a w szczególnoci do piaskownic,

2. Na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej zwierzêta gospodarskie mog¹ byæ utrzymywane na prywatnych
posesjach jedynie dla potrzeb w³asnego gospodarstwa domowego.

5) wprowadzania zwierzêcia do sklepów, zak³adów produkcji
spo¿ywczej, zak³adów us³ugowych, lokali gastronomicznych, aptek, których administracje wprowadzi³y taki zakaz.

3. Zakazuje siê prowadzenie hodowli i utrzymywania
go³êbi w zwartej zabudowie mieszkaniowej, miêdzy innymi
w budynkach wielorodzinnych.

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania siê utrzymywania zwierz¹t domowych w mieszkaniach w ilociach stwarzaj¹cych uci¹¿liwoæ dla zamieszkuj¹cych w nich ludzi,
w szczególnoci prowadzenia hodowli psów i kotów.

4. Dopuszcza siê prowadzenie hodowli i utrzymywanie
go³êbi w obrêbie osiedli o zabudowie rozproszonej pod
warunkiem, ¿e dzia³alnoæ ta nie bêdzie uci¹¿liwa dla innych
mieszkañców i bêdzie prowadzona z zachowaniem warunków
higieniczno - sanitarnych.

3. Zwierzêta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane bêd¹ jako bezdomne, wy³apywane
i doprowadzane do schroniska dla bezdomnych zwierz¹t,
zwanego dalej schroniskiem, mieszcz¹cego siê w Kaliszu
przy ul. Warszawskiej 95.
4. Podmiotem uprawnionym do wy³apywania bezdomnych zwierz¹t na terenie Gminy jest schronisko.
5. W przypadku ustalenia w³aciciela zwierzêcia, które
zosta³o z³apane, koszty pobytu zwierzêcia w Schronisku oraz
zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi
jego w³aciciel, w wysokoci wynikaj¹cej z cennika us³ug,
ustalonego na dany rok przez schronisko.
6. Zwierzê umieszczone w schronisku zostanie zwrócone
jego w³acicielowi, po udokumentowaniu przez niego swojego prawa do zwierzêcia oraz po uiszczeniu op³aty, o której
mowa w ust. 5.
§33. Dokarmianie ptaków i zwierz¹t mo¿e odbywaæ siê
w miejscach i w obiektach ku temu przeznaczonych i za zgod¹
zarz¹dcy nieruchomoci.

5. Utrzymuj¹cy zwierzêta gospodarskie jest zobowi¹zany:
1) gromadziæ i usuwaæ powstaj¹ce w zwi¹zku z hodowl¹
odpady i nieczystoci w taki sposób, aby nie przenika³y
one do wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodowaæ wobec osób trzecich uci¹¿liwoci takich
jak ha³as, odory itp.,
3) przestrzegaæ obowi¹zuj¹ce przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
§35. 1. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, go³êbi,
królików i szynszyli oraz teren ich chowu, powinny tak byæ
usytuowane, aby odleg³oæ w linii prostej od ich najbardziej
na zewn¹trz wysuniêtego koñca lub ogrodzenia wybiegu do
granicy posesji po³o¿onej w najbli¿szym s¹siedztwie prowadzonego chowu, wynosi³a co najmniej:
1) 30 m dla posesji zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostoj¹cym,
2) 100 m dla posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektem przeznaczonym na sta³y pobyt
ludzi.
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2. Obszar pasieczyska winien byæ ogrodzony. Przy
wejciu na pasieczysko nale¿y umieciæ tabliczkê Uwaga
pszczo³y. Wstêp wzbroniony.
3. Ule z pszczo³ami powinny byæ ustawione co najmniej
10 m od uczêszczanej drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a tak¿e od podwórza
i ogrodu oraz oddzielone sta³¹ przeszkod¹ (park, mur, krzewy)
o wysokoci co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie
siê wylatuj¹cych i powracaj¹cych do ula pszczó³ nad pobliskim terenem.
4. Pastwiska dla zwierz¹t gospodarskich oraz wybiegi
musz¹ byæ odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemo¿liwiaj¹cy przedostanie siê zwierz¹t na zewn¹trz tych obiektów.
5. W³aciciele zwierz¹t gospodarskich maj¹ obowi¹zek
usuwania odchodów zwierzêcych, pozosta³oci karmy lub
ció³ki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
6. Pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich, teren ich
chowu i bezporednie jego otoczenie powinny byæ utrzymane
w nale¿ytej czystoci i porz¹dku, a odchody zwierzêce regularnie usuwane.
7. Pomieszczenie dla zwierz¹t gospodarskich powinno
posiadaæ nieprzepuszczalne pod³o¿e, byæ zabezpieczone przed
wp³ywami atmosferycznymi, wilgoci¹ z pod³o¿a i zalegaj¹cymi odchodami zwierzêcymi oraz byæ dostateczne owietlone
i zabezpieczone przed dostêpem owadów i gryzoni. Pomieszczenie to powinno byæ co najmniej dwa razy w roku bielone
oraz odszczurzane, a tak¿e odmuszane w okresie wiosny, lata
i jesieni.
8. Z pomieszczenia, w którym przebywaj¹ zwierzêta, gnojowica i gnojówka powinny byæ odprowadzane za pomoc¹
szczelnych urz¹dzeñ kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniêtych zbiorników.
9. Obornik i inne nieczystoci pochodz¹ce z chowu zwierz¹t, gromadzone poza pomieszczeniem dla zwierz¹t, musz¹
byæ sk³adowane w miejscach o nieprzepuszczalnym pod³o¿u
na p³ytach obornikowych, z zachowaniem odleg³oci okrelonych w ust. 1 od granicy posesji zabudowanej budynkiem
mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na sta³y
pobyt ludzi. Odleg³oæ ta nie dotyczy miejsca zamieszkania
hodowcy.
10. Usuniête odchody zwierzêce, które przeznaczone s¹ do
rolniczego wykorzystania, nale¿y zagospodarowaæ w sposób
i na zasadach okrelonych w przepisach o nawozach i nawo¿eniu.
§36. Zabrania siê chowu zwierz¹t gospodarskich :
1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi,
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu,
w szczególnoci takich jak strychy, piwnice, komórki,
gara¿e, balkony,
3) na nieruchomociach wpisanych na podstawie odrêbnych
przepisów przez w³aciwe organy do rejestru zabytków.
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ROZDZIA£ IX
Wyznaczenie obszarów obowi¹zkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§37. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakanych przenoszonych na ludzi i zwierzêta przez gryzonie
w przypadku ich wystêpowania zobowi¹zuje siê w³acicieli
nieruchomoci do niezw³ocznego przeprowadzania deratyzacji niezale¿nie od terminów ustalonych w ust. 4.
2. W³aciciele nieruchomoci przeprowadzaj¹ deratyzacjê miejsc oraz pomieszczeñ nieruchomoci, w szczególnoci
takich, jak: korytarze, pomieszczenia piwniczne, os³ony mietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny.
3. Do zwalczania szczurów i myszy nale¿y u¿ywaæ
preparatów (trutek) ogólnodostêpnych, zatwierdzonych przez
Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skutecznoci i relatywnie
ma³ej toksycznoci dla rodowiska naturalnego.
4. Trutkê nale¿y wyk³adaæ dwukrotnie w ci¹gu roku:
I termin  marzec - kwiecieñ, II termin wrzesieñ  padziernik,
w iloci i wed³ug instrukcji stosowania danego preparatu.
5. Szczegó³owe terminy przeprowadzania obowi¹zkowej
akcji deratyzacji obejmuj¹cej zasiêgiem teren ca³ego Gminy
Brzeziny okrela Wójt Gminy Brzeziny w uzgodnieniu z Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu
i podaje do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo
przyjêty.
ROZDZIA£ X
Postanowienia przejciowe
§38. 1. Dotychczasowy system selektywnej zbiórki odpadów o charakterze surowców wtórnych zostaje zachowany
lecz zaleca siê jego nie rozwijanie.
2. Do dnia 1 stycznia 2007 roku odpady komunalne
z terenu Gminy Brzeziny deponowane s¹ na sk³adowiskach
wskazanych przez organ wydaj¹cy zezwolenie.
3. W okresie prac rekultywacyjnych strumieñ odpadów
z gmin cz³onkowskich Zwi¹zku Komunalnego Gmin Czyste
Miasto, Czysta Gmina mo¿e byæ, za zgod¹, Zarz¹du Zwi¹zku
kierowany inaczej ni¿ stanowi §25 niniejszego Regulaminu.
ROZDZIA£ XI
Postanowienia koñcowe
§39. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje siê przepisy ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132,
poz. 622 ze zm.) oraz inne obowi¹zuj¹ce w zakresie objêtym
niniejszym Regulaminem.
2. Do prowadzenia kontroli wype³niania obowi¹zków
okrelonych w niniejszym Regulaminem uprawniony jest
przedstawiciel Urzêdu Gminy Brzeziny, upowa¿niony pisemnie przez Wójta Gminy Brzeziny.
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3. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych niniejszym
Regulaminem podlega karze, o której mowa w art. 10 ust. 2a
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zm.)

Poz. 1876, 1877

§41. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi gminy.
§42. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§40. Traci moc uchwa³a Nr 178/XXVI/97 Rady Gminy
Brzeziny z dnia 23.04.1997 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Brzeziny.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Brzeziny
() Zbigniew S³odowy

1877
UCHWA£A Nr XXXV/142/2006 RADY GMINY DORUCHÓW
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U., Nr 72, poz. 747
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy Doruchów uchwala, co
nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin okrela zasady prowadzenia i warunki
korzystania z us³ug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia przez ludzi za pomoc¹
urz¹dzeñ wodoci¹gowych oraz zbiorowego odprowadzania
cieków za pomoc¹ urz¹dzeñ kanalizacyjnych na terenie
gminy Doruchów.

-

umowa o zapatrzenie w wodê,

-

umowa o odprowadzanie cieków.

c) Odbiorca nale¿y przez to rozumieæ podmiot korzystaj¹cy z us³ug w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
cieków,
d) Gmina nale¿y przez to rozumieæ Gminê Doruchów prowadz¹c¹ dzia³alnoæ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków.
§2. Gmina wiadczy us³ugi zaopatrzenia w wodê oraz
odprowadzania cieków wy³¹cznie na podstawie pisemnej
Umowy zawartej z Odbiorc¹ us³ug.
§3. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami
wynikaj¹cymi z zawartej Umowy.
ROZDZIA£ II

2. Ilekroæ w niniejszym Regulaminie u¿ywa siê okreleñ:
a) Ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U., Nr 72 poz.
747 z póniejszymi zmianami),
b) Umowa nale¿y przez to rozumieæ nastêpuj¹ce rodzaje
umów:
-

umowa o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków,

Minimalny poziom wiadczonych us³ug w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania cieków
§4. 1. Gmina zapewnia zdolnoæ posiadanych urz¹dzeñ
wodno - kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania cieków w sposób ci¹g³y i niezawodny.
2. Poziom wiadczonych us³ug przez Gminê w zakresie
iloci, jakoci oraz ci¹g³oci dostarczania wody i odprowadzania cieków okrela Umowa zawarta z Odbiorc¹ us³ug.
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3. Wymagane cinienie wody okrela Rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U., Nr 75 poz. 690 z póniejszym
zmianami).
4. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom okrelonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ
dotycz¹cych Jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi (Dz.U., Nr 203, poz. 1718).
5. Dopuszczalne zanieczyszczenia cieków przemys³owych
oraz warunki ich wprowadzania do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
reguluje Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20
lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków
dostawców cieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz.U., Nr 129,
poz. 1108 z póniejszym zmianami)
ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania Umów z Odbiorcami us³ug

Poz. 1877

2. Rozwi¹zanie Umowy mo¿e nast¹piæ za porozumieniem stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w Umowie.
3. Gmina mo¿e odst¹piæ od Umowy w przypadkach
przewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. Odst¹pienie od Umowy
nastêpuje poprzez owiadczenie Gminy dorêczone odbiorcy
na 20 dni przed terminem odciêcia dostawy wody lub zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego.
4. Rozwi¹zanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez
Gminê rodków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych dalsze
korzystanie z us³ug.
§7. 1. Odbiorca us³ug sk³ada do Gminy pisemny wniosek
o zawarcie Umowy w terminie okrelonym w warunkach
technicznych przy³¹czenia lub Umowie o przy³¹czenie do
sieci, a w przypadku zmiany Odbiorcy us³ugi bez koniecznoci
zmiany pozosta³ych warunków wiadczenia us³ug, niezw³ocznie po jej wyst¹pieniu. Ponowne przy³¹czenie do sieci, po
wczeniejszym odciêciu dostawy wody lub zamkniêciu przy³¹cza kanalizacyjnego nastêpuje po z³o¿eniu przez Odbiorcê
wniosku o zawarcie Umowy.
2. Gmina w terminie 14 dni od daty z³o¿enia wniosku,
przedk³ada Odbiorcy do podpisu projekt Umowy.

§5 1. Gmina zobowi¹zana jest zawrzeæ Umowê o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z Odbiorc¹,
którego nieruchomoæ zostanie przy³¹czona do sieci, je¿eli
wyst¹pi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 maj¹ odpowiednie zastosowanie równie¿ w przypadku sk³adania przez w³aciciela lub
zarz¹dcê budynku wielolokalowego wniosku o zawarcie Umów
z osobami korzystaj¹cymi z lokali.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 mo¿e byæ zawarta
z osob¹, która posiada tytu³ prawny do korzystania z nieruchomoci, do której ma byæ dostarczana woda lub z której
maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹, która korzysta
z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym

§8. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci
us³ug wiadczonych przez Gminê oraz nie utrudniaj¹cy dzia³alnoci Gminy, a w szczególnoci do:

3. Gmina ma prawo odmówiæ zawarcia Umowy na
zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków z w³acicielem lub zarz¹dc¹ budynku wielolokalowego i osobami korzystaj¹cymi z lokali w tym budynku, gdy nie s¹ spe³nione
równoczenie wszystkie warunki okrelone w art. 6 ust. 6
Ustawy.

a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia awarii, ska¿enia chemicznego
lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na
skutek miêdzy innymi cofniêcia siê wody z wewnêtrznej
instalacji wodoci¹gowej.

4. Gmina ma prawo wypowiedzieæ Umowê w³acicielowi
lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego je¿eli w trakcie jej
obowi¹zywania wyst¹pi¹ warunki uniemo¿liwiaj¹ce jej spe³nienie, w szczególnoci warunki uniemo¿liwiaj¹ce ustalenie
nale¿noci za dostarczon¹ wodê i odprowadzone cieki dla
poszczególnych Odbiorców us³ug w tym budynku, w terminie
okrelonym w Umowie.
5. Umowa winna w szczególnoci zawieraæ postanowienia okrelone w art. 6 ust. 3 Ustawy.
6. Z Odbiorcami korzystaj¹cymi zarówno z us³ug zaopatrzenia w wodê, jak i z us³ug odprowadzania cieków, Gmina
mo¿e zawrzeæ jedn¹ Umowê o zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie cieków.
§6. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie
cieków mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub okrelony.

b) monta¿u i utrzymania zaworów antyska¿eniowych w przypadkach i na warunkach okrelonych odrêbnymi przepisami
c) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
d) informowania Gminy o w³asnych ujêciach wody, w celu
prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,
e) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przytacza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach
okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Gmin¹,
f) zapewnienia niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy
kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie,
g) podjêcia dzia³añ ograniczaj¹cych skutki awarii oraz udostêpniania osobom reprezentuj¹cym Gminê po okazaniu
pisemnego upowa¿nienia prawa wstêpu na teren nieruchomoci lub do obiektu budowlanego w celu usuniêcia
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awarii lub kontroli dzia³ania urz¹dzeñ pomiarowych, wodoci¹gowych, kanalizacyjnych i przy³¹czy.
ROZDZIA£ IV

Poz. 1877

3. W terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury.
Odbiorca us³ug mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklamacjê dotycz¹c¹
prawid³owoci naliczonych op³at. Wniesienie reklamacji nie
zwalnia Odbiorcy od obowi¹zku terminowego uregulowania
nale¿noci.

Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at
ROZDZIA£ V
§9. Rozliczenia z Odbiorcami us³ug za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków prowadzone s¹ przez Gminê na podstawie zatwierdzonego przez Radê
Gminy taryf.
§10. 1. W rozliczeniach, strony Umowy obowi¹zane s¹
stosowaæ aktualnie obowi¹zuj¹c¹ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹
Rady Gminy, bez koniecznoci zmiany Umowy.
2. Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê
na podstawie wskazania wodomierza g³ównego.
3. W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia wody.
4. W przypadku awarii wodomierza g³ównego je¿eli
umowa nie stanowi inaczej iloæ pobranej wody ustala siê na
podstawie redniego zu¿ycia wody w okresie 6 ostatnich
miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawnoci wodomierza,
a gdy nie jest to mo¿liwe  na podstawie redniego zu¿ycia
wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego albo redniomiesiêcznego zu¿ycia wody w roku ubieg³ym.
5. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
6. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej
wody.
7. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków wielkoæ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê równie¿
w przypadkach gdy iloæ jej zu¿ycia na ten ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierz zainstalowanego na koszt
dostarczaj¹cego cieki.
§11. Gmina og³asza taryfê w sposób zwyczajowo przyjêty
w terminie w³aciwym do jej og³oszenia w zale¿noci od trybu
zatwierdzenia taryfy, okrelonym w art. 24 ust. 7 lub 9
Ustawy.
§12. 1. Rozliczenia za us³ugi zaopatrzenia w wodê
i odprowadzanie cieków bêd¹ nastêpowaæ na podstawie
okrelonych w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody.
Okresem rozliczeniowym dla odbiorców indywidualnych
bêdzie rok obrachunkowy. Wystawienie faktury rozliczeniowej poprzedzone zostanie wystawieniem dwóch faktur zaliczkowych w których nale¿noci bêdzie ustalana na podstawie
redniego zu¿ycia w roku poprzednim. Dla pozosta³ych
odbiorców przyjmuje siê kwartalny okres obrachunkowy.
2. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ us³ugê w formie przelewu lub wp³aty na konto Gminy w terminie
wskazanym na fakturze, który nie mo¿e byæ krótszy ni¿ 14 dni
od daty jej dostarczenia.

Warunki przy³¹czenia do sieci
§13. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na pisemny wniosek
o przy³¹czenie i okrelenie warunków przy³¹czenia, zwanych
dalej warunkami przy³¹czenia z³o¿ony przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przy³¹czenie.
2. Koszty przy³¹czenia do sieci ponosi osoba ubiegaj¹ca
siê o wykonanie przy³¹cza.
3. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej mo¿e wystêpowaæ osoba posiadaj¹ca tytu³
prawny do korzystania z nieruchomoci, która ma byæ przy³¹czona do sieci.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien w szczególnoci zawieraæ:
a) dane dotycz¹ce identyfikacji wnioskodawcy,
b) adres pod³¹czanej nieruchomoci,
c) rodzaj pod³¹czenia (wodoci¹gowe, kanalizacyjne),
d) dane wykonawcy,
e) datê i podpis wnioskodawcy.
5. W uzasadnionych przypadkach Gmina mo¿e wyraziæ
zgodê na przy³¹czenie osobie, która korzysta z nieruchomoci
o nieuregulowanym stanie prawnym.
§14. Do wniosku Odbiorca ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie
do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której dotyczy wniosek a w przypadku
nieruchomoci o nieuregulowanym stanie prawnym, opis
jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomoci,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§15. 1. Gmina okrela warunki przy³¹czenia i przekazuje
je wnioskodawcy w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku. W przypadkach szczególnych przy³¹czenie
do sieci nastêpuje na podstawie Umowy o przy³¹czenie, której
projekt sporz¹dza Gmina.
2. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne w okresie jednego roku
od dnia ich wydania.
3. Warunki przy³¹czenia okrelaj¹:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej lub
kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
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c) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego oraz miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego licz¹cego
iloæ odprowadzanych cieków,
d) dopuszczaln¹ iloæ i jakoæ odprowadzanych cieków,
§16. 1. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej mo¿e nast¹piæ po spe³nieniu warunków przy³¹czenia,
o których mowa w §15 a w przypadku zawarcia Umowy
o przy³¹czenie do sieci, po spe³nieniu warunków w niej
okrelonych.
2. Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza g³ównego Jak równie¿ innych urz¹dzeñ pomiarowych
zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie
do sieci.
3. Odbiorca jest zobowi¹zanym do dostosowania istniej¹cej instalacji do zamontowania wodomierza g³ównego umo¿liwiaj¹cego pomiar wody pobieranej z wszystkich punktów
poboru wody na nieruchomoci.
4. Wodomierz montuje w³aciciel wodoci¹gu.
ROZDZIA£ VI
Sposób dokonywania odbioru wykonanego przy³¹cza
§17. 1. Odbiór przy³¹cza dokonywany jest na podstawie:
1) koñcowego protoko³u odbioru technicznego wed³ug zasad
okrelonych w warunkach przy³¹czenia wzglêdnie Umowie o przy³¹czenie,
2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
3) owiadczenia odbiorcy us³ug oraz wykonawcy przy³¹cza
stwierdzaj¹ce, ¿e przy³¹cze zosta³o wykonane zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi w sposób uniemo¿liwiaj¹cy poza licznikowy pobór wody.
2. Protokó³ odbioru technicznego przy³¹cza powinien zawieraæ co najmniej:
a) datê odbioru,
b) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia
przy³¹cza (rodzaju: wodoci¹gowe, kanalizacyjne), rednicy, materia³ów i d³ugoci,
c) rodzaj odprowadzanych cieków dla przy³¹cza kanalizacyjnego,
d) sk³ad komisji, w tym: wykonawcê i u¿ytkownika,
e) adres nieruchomoci do której wykonano pod³¹czenie,
f) podpisy cz³onków komisji.
3. Protokó³ koñcowy stanowi potwierdzenie prawid³owoci wykonania pod³¹czenia i jego podpisanie przez strony
upowa¿nia Odbiorcê do z³o¿enia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

Poz. 1877

ROZDZIA£ VII
Techniczne warunki okrelaj¹ce mo¿liwoci dostêpu
do us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
§18. 1. Gmina ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci
w przypadku braku wystarczaj¹cych mocy produkcyjnych
oraz niewystarczaj¹cych warunków technicznych uniemo¿liwiaj¹cych realizacjê us³ugi.
2. Gmina ma prawo odmówiæ przy³¹czenia do sieci jeli
przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody Gminy b¹d
zosta³o wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
§19. 1. Wêze³ wodomierzowy sk³ada siê z zaworu przed
wodomierzem, wodomierza i zaworu za wodomierzem.
W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem
g³ównym a w przypadku braku wodomierza zawór g³ówny.
2. Miejscem rozdzia³u sieci i instalacji kanalizacyjnej oraz
odpowiedzialnoci jest :
- w przypadku istnienia studzienki rewizyjnej na terenie
nieruchomoci Odbiorcy odprowadzaj¹cego cieki jest
pierwsza studzienka licz¹c od strony sieci kanalizacji
- w przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie
nieruchomoci Odbiorcy miejsce po³¹czenia sieci kanalizacyjnej z przy³¹czem
ROZDZIA£ VIII
Sposób postêpowania w przypadku nie dotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej cieków
§20. 1. Gmina mo¿e wstrzymaæ lub ograniczyæ dostawê
wody lub odbiór cieków w razie:
1) braku lub zanieczyszczeniu wody na ujêciach w sposób
niebezpieczny dla zdrowia,
2) potrzeby zwiêkszenia dop³ywu wody do hydrantów przeciwpo¿arowych,
3) koniecznoci przeprowadzenia niezbêdnych napraw urz¹dzeñ wodoci¹gowych lub kanalizacyjnych,
4) uszkodzenia instalacji odbiorczej, gro¿¹cej niebezpieczeñstwem,
5) przerw w zasilaniu energetycznym urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych i awarii agregatu pr¹dotwórczego.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce
zagro¿enie ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub awarii urz¹dzeñ
uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenie us³ug.
§21. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Gmina
uprzedzi Odbiorców poprzez og³oszenia i obwieszczenia.
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§22 O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody wynikaj¹cych z prac konserwacyjno-remontowych Gmina poinformuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym
terminem.
§23. 1. W razie informowania przez Odbiorców us³ug
o przypadkach nie dotrzymania ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczonej wody lub wprowadzonych do
sieci kanalizacyjnej cieków Gmina obowi¹zana jest udzieliæ
informacji w ci¹gu:
1) 12 godzin (ustnie lub telefonicznie) - na telefoniczne
¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia
przerw i zak³óceñ w wiadczeniu us³ug,
2) 7 dni (na pimie) - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw
i zak³óceñ, o których mowa w pkt 1,
3) 14 dni (na pimie) - w przypadku zg³aszania pisemnych
reklamacji wymagaj¹cych przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.
§24. Gmina mo¿e odci¹æ dostawê wody lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach okrelonych w art. 8 Ustawy.
§25. 1. Dostawa cieków taborem asenizacyjnym do
punktu zlewnego znajduj¹cego siê przy oczyszczalni cieków
mo¿e byæ realizowana przez podmioty, które posiadaj¹ wydane przez Gminê zezwolenia na prowadzenie tej dzia³alnoci.
2. Podmiot dostarczaj¹cy cieki taborem asenizacyjnym
podpisuje z Gmin¹ Umowê okrelaj¹c¹ warunki odbioru
cieków.
3. W przypadku dostarczania cieków od Podmiotów
prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ warunkiem odbioru
cieków jest podpisanie przez ten Podmiot Umowy z Gmin¹,
okrelaj¹cej wymogi jakoci dostarczanych cieków.

Poz. 1877

§29. Odbiorca zobowi¹zany jest do pisemnego powiadamiania Gminy o zmianach w³asnociowych nieruchomoci
lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
ROZDZIA£ X
Standardy obs³ugi Odbiorców us³ug. Sposób za³atwiania
reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zak³óceñ
w dostawie wody i odprowadzaniu cieków
§30. Gmina winna zapewniæ Odbiorcom nale¿yty poziom
us³ugi oraz wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi
klienta.
§31. Gmina zobowi¹zany jest do udzielania na ¿yczenie
Odbiorcy pe³nej informacji dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede
wszystkim informacji objêtych Regulaminem oraz zawartych
w taryfie.
§32. 1. W przypadku dostaw wody o jakoci niezgodnej
z Regulaminem lub przerw w dostawach wody. Odbiorca
us³ug mo¿e z³o¿yæ pisemn¹ reklamacjê.
2. Reklamacja mo¿e zostaæ wniesiona w innych ni¿
wymienione w ust. 1 przypadkach nie wykonania, lub nienale¿ytego wykonania us³ugi.
3. Reklamacja powinna zawieraæ:
a) imiê i nazwisko albo nazwê lub firmê oraz adres Odbiorcy,
b) przedmiot reklamacji,
c) przedstawienie okolicznoci uzasadniaj¹cych reklamacjê,
e) numer i datê Umowy,
f) podpis Odbiorcy.
4. Gmina rozpatruje reklamacjê niezw³ocznie, nie d³u¿ej
jednak, ni¿ w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Gmina
udzieli odpowiedzi na reklamacjê w formie pisemnej.

ROZDZIA£ IX
Obowi¹zki Odbiorców us³ug zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania cieków
§26. 1. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie
wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub
skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie
studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane
oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§27. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadamiania Gminy o wszelkich:
a) stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,
b) zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej, które
mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§28. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.

ROZDZIA£ XI
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpo¿arowe
§33. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpo¿arowe z sieci bêd¹cej w posiadaniu Gminy s¹ jednostki
stra¿y po¿arnej.
§34. Pobór wody na cele przeciwpo¿arowe z sieci bêd¹cej
w posiadaniu Gminy dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Gmin¹, a przede wszystkim z hydrantów ulicznych.
Minimum raz w roku z udzia³em przedstawiciela stra¿y gmina
dokona kontroli sprawnoci hydrantów przeciw po¿arowych.
§35. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpo¿arowe z sieci bêd¹cej w posiadaniu Gminy zobowi¹zani s¹ do
powiadomienia Gminy o miejscu po¿aru niezw³ocznie po
otrzymaniu zg³oszenia. Gmina podejmie dzia³ania w celu
zwiêkszenia dostawy wody w rejon po¿aru.
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Przepisy koñcowe
§36. W sprawach nie objêtych niniejszym Regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747
z pón. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na
jej podstawie.

Poz. 1877, 1878

§38. Traci moc uchwa³a Nr XIII/51/2003 z dnia 5.12.2003
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu o dostarczaniu wody
i odprowadzaniu cieków.
§39. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.

§37. Gmina zobowi¹zana jest do udostêpnienia na ¿¹danie Odbiorcy niniejszego Regulaminu.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Joanna Blew¹ska

1878
UCHWA£A Nr XXXV/145/2006 RADY GMINY DORUCHÓW
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹
jest Gmina Doruchów, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z ze zmianami) Rada Gminy Doruchów uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dzienne stawki op³at za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym innych ni¿ budowa i utrzymanie urz¹dzeñ
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych w nastêpuj¹cych wysokociach.
1) przy zajêciu jezdni:
a) do 50% szerokoci -

6z³

b) powy¿ej 50% szerokoci -

8z³

2) przy zajêciu pozosta³ych elementów pasa drogowego 4 z³.
2. Dla dróg o nawierzchni gruntowej na cele wymienione
w pkt 1 ustala siê dzienn¹ stawkê op³at za zajêcie 1 m 2 pasa
drogowego - 3 z³.
3. Na cele budowy urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych ustala siê dzienn¹ stawkê op³at za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego dróg w wysokoci 0 z³.
4. Przy zajmowaniu pasa drogowego w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ, których inwestorem jest gmina ustala siê stawkê
0 z³.

§2. 1. Ustala siê roczne stawki op³at za 1 m 2 powierzchni
pasa drogowego dróg gminnych zajêtego przez rzut poziomy
umieszczanego urz¹dzenia innego ni¿ wodoci¹gowe i kanalizacyjne w nastêpuj¹cych wysokociach
a) w pasie drogowym b) na drogowym obiekcie in¿ynieryjnym -

30 z³.
100 z³.

2. Przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych stosuje siê stawkê 0 z³.
3. Dla inwestycji komunalnych, których inwestorem jest
Gmina Doruchów ustala siê op³atê za umieszczenie w pasie
drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w wysokoci
0 z³.
§3. Ustala siê dzienna stawkê op³at za zajêcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami
zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam w nastêpuj¹cych wysokociach :
1) dla obiektów budowlanych -

1 z³.

2) dla reklam zawieraj¹cych informacjê o gminie, powiecie
lub województwie 0 z³.
3) dla pozosta³ych reklam -

1 z³.
m2

§4. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie 1
pasa
drogowego na prawach wy³¹cznoci (tzw. koperty) w wysokoci  1 z³.
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§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Doruchów

Poz. 1878, 1879

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Joanna Blew¹ska

1879
UCHWALA Nr XXXIX/569/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
z 1990 r., poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz na podst.
art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu
czystoci i porz¹dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Nr 236
z 2005 r., poz. 2008), po zasiêgniêciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, nazwany dalej
Regulaminem, w nastêpuj¹cej treci:

3. odpadach komunalnych - rozumie siê przez to odpady
powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce
od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu na swój
charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych
4. zwierzêtach domowych - rozumie siê przez to zwierzêta
tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego domu
lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
§2. Regulamin obowi¹zuje w³acicieli nieruchomoci,
mieszkañców, przedsiêbiorców wiadcz¹cych us³ugi wymagaj¹ce zezwolenia zgodnego z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach oraz osoby przebywaj¹ce
czasowo na terenie Gminy.
§3. Ilekroæ w dalszej czêci uchwa³y jest mowa o:
1. ustawie - rozumie siê przez to Ustawê z dnia 13 wrzenia
1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. Nr 236 z 2005 roku, poz. 2008)
2. w³acicielach nieruchomoci - rozumie siê przez to tak¿e
wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci

5. zwierzêtach gospodarskich - rozumie siê przez to zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych,
takich jak: koniowate, byd³o, jeleniowate, drób, winie,
owce, kozy, pszczo³y i zwierzêta futerkowe.
,
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie nieruchomoci i miejscach publicznych
§4. 1.
W³aciciele nieruchomoci zapewniaj¹ utrzymanie na ich terenie czystoci i porz¹dku oraz nale¿ytego stanu
sanitarno-higienicznego, poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoci w dostateczn¹ iloæ pojemników s³u¿¹cych do gromadzenia odpadów
2) utrzymanie w nale¿ytym stanie sanitarnym pomieszczeñ,
mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady
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3) przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach okrelonych w art.5 ust. 1 pkt 2
ustawy z 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach wyposa¿enie nieruchomoci
w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê cieków bytowych
4) uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z czêci nieruchomoci udostêpnionych do u¿ytku publicznego oraz chodników przylegaj¹cych bezporednio do
nieruchomoci. Czynnoci sprz¹tania, odnie¿ania i usuwania liskoci chodnika nale¿y wykonywaæ niezw³ocznie
po pojawieniu siê zanieczyszczeñ, wyst¹pieniu opadów
niegu lub liskoci. W³aciciel nieruchomoci nie jest
obowi¹zany do uprz¹tniêcia chodnika, na którym jest
dopuszczony p³atny postój lub parkowanie pojazdów
samochodowych
5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czêci
nieruchomoci - stwarzaj¹cych zagro¿enie dla przechodniów oraz usuwanie niegu i lodu z dachu
6) usuwanie ze cian budynków, ogrodzeñ i innych obiektów
og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków, itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa
7) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoci materia³u
rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych,
powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków
8) zapewnienie systematycznego sprz¹tania terenu nieruchomoci, a w szczególnoci oczyszczania z zanieczyszczeñ dojæ do budynków, punktów gromadzenia odpadów
i ich otoczenia, systematycznego koszenia trawników
i dzikiej rolinnoci oraz pielêgnacji drzew i krzewów;
9) zbieranie selektywne powstaj¹cych na terenie nieruchomoci odpadów z uwzglêdnieniem stosowanych na terenie miasta form zbiórki selektywnej w urz¹dzeniach typu
pojemniki i kontenery o pojemnoci od 110 litrów do
10.000 litrów lub worki s³u¿¹ce do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie.
§5. 1. Uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu, lici
i innych zanieczyszczeñ z przystanków komunikacyjnych nale¿y do obowi¹zków przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych tereny
s³u¿¹ce komunikacji publicznej.
2. Obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku na drogach
publicznych nale¿¹ do zarz¹du drogi. Do obowi¹zków zarz¹du
drogi nale¿y tak¿e:
1) zbieranie i pozbywanie siê odpadów zgromadzonych
w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych
urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym
2) pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
uprz¹tniêtych z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych do drogi publicznej
3) uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli zarz¹d drogi pobiera

Poz. 1879

op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku
4) zobowi¹zuje siê zarz¹dcê drogi do ustalenia zasad wywozu odpadów okrelonych w podpunktach 1), 2), 3).
3. Obowi¹zek utrzymania czystoci na terenach niezabudowanych ci¹¿y na ich w³acicielach.
§6. 1. Mycie pojazdów mechanicznych mo¿na dokonywaæ
jedynie w miejscach do tego przystosowanych. Zakazuje siê
mycia pojazdów mechanicznych w pasie drogowym, placach.
Mycie pojazdów w obrêbie nieruchomoci mo¿e odbywaæ siê
pod warunkiem odprowadzania powsta³ych cieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodp³ywowych po przejciu przez odstojnik.
2. Naprawy pojazdów, zwi¹zane z bie¿¹c¹ eksploatacj¹,
mog¹ byæ przeprowadzane w obrêbie nieruchomoci, je¿eli
nie spowoduj¹ zanieczyszczenia wód i gleby oraz uci¹¿liwoci
dla s¹siadów. Powsta³e odpady powinny byæ gromadzone
i usuwane zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.
ROZDZIA£ III
Usuwanie nieczystoci ciek³ych
§7. 1. W³aciciele nieruchomoci zabudowanej s¹ zobowi¹zani do pod³¹czenia nieruchomoci do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy
nieczystoci ciek³ych lub przydomow¹ oczyszczalniê cieków
spe³niaj¹c¹ wymagania okrelone w przepisach odrêbnych.
Obowi¹zek pod³¹czenia do istniej¹cej kanalizacji nie jest
wymagalny, je¿eli nieruchomoæ jest wyposa¿ona w przydomow¹ oczyszczalniê cieków spe³niaj¹c¹ wymagania okrelone w przepisach odrêbnych.
2. Pod³¹czenia do istniej¹cej kanalizacji nale¿y dokonaæ
w uzgodnieniu z w³acicielem urz¹dzeñ kanalizacyjnych, który
jest Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji WODKAN
S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
3. W³aciciele nieruchomoci przed przyst¹pieniem do
budowy przydomowej oczyszczalni cieków s¹ zobowi¹zani
dokonaæ zg³oszenia w³aciwemu organowi budowlanemu
/Starocie Ostrowskiemu/ i Prezydentowi Miasta. Wywozu
osadów z przydomowej oczyszczalni cieków nale¿y dokonywaæ za porednictwem podmiotów uprawnionych, zgodnie
z instrukcj¹ eksploatacji oczyszczalni.
4. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do systematycznego usuwania nieczystoci ciek³ych gromadzonych
w zbiornikach bezodp³ywowych za porednictwem podmiotów uprawnionych.
5. Wykonanie obowi¹zku, o którym mowa w pkt 3 i 4,
w³aciciele nieruchomoci zapewniaj¹ poprzez zawarcie umowy z wybranym przez siebie podmiotem uprawnionym.
6. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udokumentowania usuwania nieczystoci ciek³ych ze zbiorników
bezodp³ywowych lub usuwania osadów z przydomowych
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oczyszczalni cieków przez okazanie umowy i faktur za wykonan¹ us³ugê. Dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów
i opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych, w³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres 3 lat.
ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ i sposób pozbywania
siê odpadów komunalnych
§8. 1. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek wyposa¿enia jej w dostateczn¹ iloæ pojemników s³u¿¹cych do
gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych typu:
1) o pojemnoci 120 l - w zabudowie jednorodzinnej, natomiast - o pojemnoci 1100 l w zabudowie wielorodzinnej
2) dopuszcza siê przy stosowaniu pojemników - o których
mowa w pkt. 1) - u¿ywanie dodatkowo worków (czarnych)
o pojemnoci 110 litrów. Na nieruchomociach zamieszka³ych przez l osobê dopuszcza siê stosowanie worków na
odpady zmieszane komunalne zakupione u przedsiêbiorcy
w iloci minimum 24 szt. w roku
3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowañ
ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali opakowaniowych,
papieru i tektury o pojemnoci 110 litrów
4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. l powinny:
1) spe³niaæ gwarancjê bezpieczeñstwa dla obs³ugi, podczas
opró¿niania i dla osób gromadz¹cych odpady, gwarancjê
d³ugotrwa³ego u¿ytkowania oraz dopasowania do urz¹dzeñ
za³adowczych pojazdów
2) spe³niaæ wymagania Polskich Norm.
3. Dopuszcza siê stosowanie pojemników innych od wymienionych w ust. 1pkt 1) stanowi¹cych dotychczasowe
wyposa¿enie nieruchomoci, pod warunkiem ¿e spe³niaj¹
wymagania okrelone w ust. 4, a ich liczba - wymagania
okrelone w ust. 6.
4. W³aciciel nieruchomoci zapewnia przedsiêbiorcy,
w uzgodnionym terminie, swobodny dostêp do pojemników.
5. Pojemniki powinny byæ ustawione w obrêbie
nieruchomoci z zachowaniem warunków okrelonych
w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690). Miejsce ustawienia pojemników w³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany utrzymywaæ
w czystoci.
6. Liczba pojemników powinna zapewniæ ich nie przeci¹¿anie, a do jej okrelenia przyjmuje siê nastêpuj¹ce normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 10 litrów/
osobê-pojemnik powinien wynosiæ co najmniej 110 litrów

Poz. 1879

2) dla szkó³ wszelkiego typu - 3 litry na ka¿dego ucznia,
studenta i pracownika
3) dla ¿³óbków i przedszkoli - 3 litry na ka¿de dziecko
i pracownika
4) dla lokali handlowych - 50 litrów na ka¿de 10 m2 powierzchni ca³kowitej, jednak co najmniej l pojemnik
o pojemnoci 110 litrów na lokal
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla obiektów dzia³alnoci gospodarczej produkcyjnych,
us³ugowych  w odniesieniu do pomieszczeñ biurowych
- pojemnik 110 l na ka¿dych 10 pracowników
7) dla szpitali, hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno ³ó¿ko
8) dla ogrodów dzia³kowych - 17 litrów na ka¿d¹ dzia³kê
w okresie od l marca do 31 padziernika ka¿dego roku
i 3 litry poza tym okresem.
9. Odpady budowlane z remontów, prowadzonych
we w³asnym zakresie, gromadzone s¹ w wyznaczonych miejscach lub kontenerach.
10. W³aciciele nieruchomoci, na terenie których w wyniku pielêgnacji zieleni powstaj¹ odpady rolinne, zobowi¹zani
s¹ do ich kompostowania. Dopuszcza siê spalanie pozosta³oci rolinnych poza instalacjami i urz¹dzeniami, o ile nie
narusza to odrêbnych przepisów (nie stanowi zagro¿enia
po¿arowego i nie jest uci¹¿liwe dla s¹siednich nieruchomoci).
§9. 1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do prowadzenia selektywnego zbierania nastêpuj¹cych rodzajów
odpadów: szk³a bia³ego i kolorowego, papieru, opakowañ
z tworzyw sztucznych i metalowych, z³omu.
2. Odpady niebezpieczne powinny byæ równie¿ zbierane
oddzielnie, np. baterie, przeterminowane leki - winny byæ
odnoszone do specjalnych pojemników znajduj¹cych siê
w wybranych obiektach u¿ytecznoci publicznej. Pozosta³e
odpady niebezpieczne nale¿y przekazywaæ podmiotowi uprawnionemu.
3. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nale¿y
stosowaæ:
1) w zabudowie wielorodzinnej i w miejscach przeznaczonych do u¿ytku publicznego - pojemniki oznaczone kolorami:
a) niebieski - na papier
b) zielony - na szk³o opakowaniowe kolorowe
c) bia³y - na szk³o opakowaniowe bezbarwne
d) ¿ó³ty - na tworzywa sztuczne, plastik,
Uwaga! Dopuszcza siê stosowanie pojemników 3-komorowych na papier, szk³o i plastik.
2) w zabudowie jednorodzinnej - odpowiednio oznaczone
(¿ó³te) worki z tworzywa sztucznego
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§10. 1. Mieszkañcy miasta oraz osoby przebywaj¹ce na
j ego terenie zobowi¹zani s¹ do korzystania z koszy ulicznych,
a w przypadku ich braku do zabieranie odpadów ze sob¹.
2. Zabrania siê gromadzenia w pojemnikach i koszach na
odpady komunalne: niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la,
gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych i wybuchowych.
3. Zabrania siê spalania w pojemnikach jakichkolwiek
odpadów komunalnych.
4. Zakazy okrelone w ust. 5 i 6 stosuje siê odpowiednio
do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych,
przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach u¿ytku
publicznego.
5. Czêstotliwoæ opró¿niania koszy ulicznych powinna
byæ dostosowana do iloci gromadzonych w nich odpadów,
jednak nie mniejsza ni¿ 3 razy w miesi¹cu.
6. Zabrania siê wysypywania odpadów komunalnych,
w tym popio³u, ¿u¿la, odpadów budowlanych na drogi nieutwardzone, place lub inne tereny.
§11. Odpady z terenu nieruchomoci i terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego nale¿y usuwaæ z tak¹ czêstotliwoci¹, aby nie dopuciæ do przepe³nienia pojemników oraz
rozk³adu ich zawartoci:
1) nie rzadziej ni¿ co 14 dni w przypadku pojemników
o pojemnoci od 120 do l 100 litrów
2) minimum raz w miesi¹cu w przypadku kontenerów wiêkszych (o pój. rzêdu 10 000 1), nie zawieraj¹cych frakcji
biodegradowalnych
§12. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe musz¹
byæ wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem
na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci
w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone
przez zarz¹dcê nieruchomoci do tego celu w zabudowie
wielorodzinnej. Odbiór odbywa siê wg harmonogramu ustalonego przez podmiot uprawniony, minimum 2 razy w roku,
lub po zg³oszeniu.
§13. Odpady niebezpieczne odbierane s¹ przez podmioty
uprawnione i odwo¿one do najbli¿szych punktów odbioru
w okolicy.
§14. Organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do
wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w jeden
pojemnik o pojemnoci 120 l na 100 osób uczestnicz¹cych
w imprezie oraz w szalety przenone w liczbie jeden szalet na
200 osób uczestnicz¹cych w imprezie , je¿eli czas jej trwania
nie przekracza 4 godzin, jeli jest on d³u¿szy - liczby te nale¿y
zwiêkszyæ o 50 proc. w stosunku do podanych powy¿ej, na
ka¿de nastêpne 4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy
imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich
opró¿nienie i uprz¹tniêcie.
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ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na
sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów
wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia
zobowi¹zane s¹ podmioty uprawnione
§15. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania (zgodnie
z art. 16a pkt 4 ustawy o odpadach):
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75 % wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynosz¹cych 1.172 tony wg GPZO
§16. Podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych
latach wyselekcjonowaæ sporód odpadów komunalnych
przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz
recyklingowi co najmniej nastêpuj¹ce iloci odpadów:
1) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji: w roku 2006 - 5
kg, w roku 2007 - 15 kg, w 2008 - 30 kg, w 2009 - 45 kg,
w 2010 - 60kg
2) opakowañ z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami:
w roku 2006 - 59 kg, w roku 2007 - 108 kg
3) odpadów wielkogabarytowych: w roku 2006 - 6 kg, w roku
2007 - 8 kg, w roku 2008 - 10 kg, w roku 2009 - 12 kg,
w roku 2010 - 15 kg, w roku 2011 - 17 kg, w roku 2012 19 kg, w roku 2012 - 19 kg, w roku 2013 - 20 kg, w roku
2014 - 21 kg
4) odpadów budowlanych: w roku 2006 - 9 kg, w roku 2007
- 14 kg, natomiast w roku 2014 - 62 kg
5) odpadów niebezpiecznych: w roku 2006 - 0,45 kg, w roku
2007 - 0,70 kg, w roku 2008 - 0,95 kg, w roku 2009 - 1,2
kg, w roku 2010 - 1,5 kg
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
§17. 1. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy,
które nie mog¹ byæ poddane odzyskowi oraz wielkogabarytowe nale¿y sk³adowaæ na najbli¿szym sk³adowisku do tego
przeznaczonym, np. przy ul. Staroprzygodzkiej 121 w Ostrowie Wlkp.
2. Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie
Miasta nale¿y przekazywaæ - zgodnie z GPGO do Zak³adu
Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO przy ul. Wiejskiej 23 w Ostrowie Wielkopolskim.
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3. Nieczystoci ciek³e odebrane ze zbiorników bezodp³ywowych nale¿y transportowaæ do stacji zlewnej Oczyszczalni
cieków w R¹bczynie lub Przepompowni cieków przy
ul. Gdañskiej w Ostrowie Wlkp.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celuochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przedzanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku $
§18. 1. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹
zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci, zapewniaj¹cych ochronê zdrowia i ¿ycia ludzi oraz
zwierz¹t, a tak¿e do³o¿enia starañ, aby zwierzêta te nie by³y
uci¹¿liwe dla otoczenia.
2. Utrzymuj¹cy zwierzêta domowe zobowi¹zani s¹ do
sprawowania nad nimi w³aciwej opieki, a w szczególnoci
nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Do obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposa¿enia psa w obro¿ê, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,
b) prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
w na³o¿onym kagañcu,
c) op³acania podatku od posiadania psów którego wysokoæ ustala corocznie rada miejska
d) systematyczne szczepienie przeciwko wcieklinie psów
powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie osób
uprawnionych zawiadczenia o przeprowadzonym
szczepieniu,
e) uzyskanie zezwolenia Prezydenta Miasta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywn¹ zgodnie
z treci¹ rozporz¹dzenia ministra spraw wewnêtrznych
i administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazy
ras psów uznawanych za agresywne Dz.U. Nr 77 poz.
687 z 2003 r.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
a) sta³y i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci
publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psów - przewodników,
c) nie wprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk
oraz tereny objête zakazem na podstawie odrêbnych
uchwa³ rady miejskiej,
d) zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne
jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy
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w³aciciel ma mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznawanych
za agresywne,
e) zwolnienie przez w³aciciela nieruchomoci psów ze
smyczy na terenie nieruchomoci mo¿e mieæ miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomoæ jest ogrodzona
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa
i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem,
f) natychmiastowe usuwanie przez w³acicieli zanieczyszczeñ .pozostawionych przez zwierzêta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego, a w szczególnoci na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych,
itp., nieczystoci te, umieszczone w szczelnych, nie
ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ
deponowane w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
g) niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta domowe,
4. Hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ
wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie
na obszarach wy³¹czonych spod zabudowy.
5. Postanowienia ust. 4 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nie
udomowionych (np. wê¿e, gady), utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych, je¿eli nie s¹ zaliczane do niebezpiecznych i zosta³y zg³oszone do rejestru w Starostwie Powiatowym.
§19. Zwierzêta domowe poruszaj¹ce siê bez opieki bêd¹
traktowane jak bezpañskie i mog¹ byæ od³awiane oraz wywo¿one do schroniska dla bezdomnych zwierz¹t.
§20. Dokarmianie ptaków i zwierz¹t mo¿e odbywaæ siê
w miejscach i obiektach ku temu przeznaczonych i uzgodnionych z zarz¹dc¹ nieruchomoci.
ROZDZIA£ VIII
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§21. 1. Zakazuje siê chowu i utrzymywania zwierz¹t
gospodarskich na terenach wpisanych decyzj¹ Pañstwowej
S³u¿by Ochrony Zabytków do rejestru zabytków objêtego
ulicami: Wojska Polskiego, Sienkiewicza, G³ogowska,
Kompa³³y, Pi³sudskiego, Kaliska, Królowej Jadwigi, 60 Pu³ku
Piechoty, M. Konopnickiej, Raszkowska.
2. Zezwala siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich na
terenach nieruchomoci poza obszarem wymienionym w ust.
l , pod warunkiem przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady
i nieczystoci bêd¹ gromadzone i usuwane zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami i nie bêd¹ powodowaæ
zanieczyszczenia terenu nieruchomoci oraz wód powierzchniowych i podziemnych

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7764 

2) nie powodowania przez prowadzon¹ hodowlê uci¹¿liwoci, w szczególnoci zapachowych, ha³asu dla wspó³u¿ytkowników oraz u¿ytkowników nieruchomoci s¹siednich
3) przestrzegania obowi¹zuj¹cych przepisów sanitarnoepidemiologicznych
4) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016 z póniejszymi zmianami)
ROZDZIA£ IX
Wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§22. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, w miarê potrzeby, deratyzacji.
§23. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób
zakanych przenoszonych na ludzi i zwierzêta przez szczury
i myszy zobowi¹zuje siê w³acicieli nieruchomoci do przeprowadzenia deratyzacji. Obowi¹zek przeprowadzania deratyzacji dotyczy równie¿ zarz¹dców i u¿ytkowników urz¹dzeñ
infrastruktury podziemnej w której mog¹ bytowaæ szczury
i myszy.
2. Termin przeprowadzania obowi¹zkowej akcji deratyzacji okrela Prezydent Miasta w uzgodnieniu Pañstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej
wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
3. Do zwalczania szczurów i myszy nale¿y u¿ywaæ preparatów (trutek) ogólnodostêpnych, zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skutecznoci i relatywnie ma³ej
toksycznoci dla rodowiska naturalnego.
4. Trutkê nale¿y wyk³adaæ ka¿dorazowo w przypadku
pojawienia siê szczurów lub myszy oraz w terminach przeprowadzania obowi¹zkowej deratyzacji.
5. Obowi¹zkow¹ deratyzacjê przeprowadza siê na terenie
miasta dwa razy w ci¹gu roku /I termin marzec - kwiecieñ,
II termin padziernik-listopad/.
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6. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, stwarzaj¹cej zagro¿enie sanitarne Prezydent w uzgodnieniu Pañstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym okreli obszary
obowi¹zkowej deratyzacji oraz okreli, poprzez zarz¹dzenie,
termin jej przeprowadzenia.
7. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj ¹ w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§24. 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym
regulaminie stosuje siê przepisy ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. Nr 236, z 2005 r. poz. 2008) oraz inne obowi¹zuj¹ce w tym zakresie przepisy.
2. Kontrolê i egzekwowanie wype³niania obowi¹zków
okrelonych w regulaminie sprawuj¹ w imieniu Prezydenta
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pracownicy Urzêdu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim: Wydzia³ów Gospodarki
Komunalnej, Ochrony rodowiska i Stra¿y Miejskiej.
§25. 1. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do:
1) udzielenia informacji zwi¹zanych z usuwaniem odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych
2) przedstawienia do wgl¹du umowy z podmiotem uprawnionym na wykonanie us³ugi wraz z rachunkami, pracownikom Wydzia³u Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska i Stra¿y Miejskiej Urzêdu Miejskiego, za okres 3 lat.
2. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu skutkuje sankcjami przewidzianymi w Kodeksie Wykroczeñ.
§26. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§27. Traci moc uchwa³a nr XXXI/419/97 Rady Miejskiej
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 1997 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan
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1880
UCHWA£A Nr XLIII/201/06 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê ustawy  Ordynacja podatkowa
Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 43 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) uchwala siê, co nastêpuje:

§3. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi Burmistrz na wniosek d³u¿nika mo¿e
odroczyæ termin sp³aty ca³oci lub czêci nale¿noci, albo
roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty, bior¹c
pod uwagê mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony
interes Gminy i Miasta Odolanów.

§1. Ustala siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania,
odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿noci pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, do których nie stosuje siê
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1987  Ordynacja podatkowa, a przypadaj¹cych Gminie i Miastu Odolanów oraz jej
jednostkom organizacyjnym.

§4. Upowa¿nia siê kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych do umorzenia, odroczenia lub roz³o¿enia na
raty sp³aty nale¿noci przypadaj¹cych tym jednostkom organizacyjnym, je¿eli wartoæ nale¿noci g³ównej nie przekracza
2.000 z³.

§2. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane przez
Burmistrza w ca³oci lub w czêci w przypadku ich ca³kowitej
nieci¹galnoci, która nastêpuje je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
a) d³u¿nik  osoba fizyczna zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿adnego
maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³
przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna
wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotnoæ
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia w roku
poprzedzaj¹cym umorzenie, og³oszonego przez Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim
do celów naliczania odpisu na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych,
b) d³u¿nik  osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego
rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie,
c) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
d) istniej¹ inne wa¿ne wzglêdy spo³eczne lub gospodarcze.
2. Umarzanie nale¿noci Gminy i Miasta o charakterze
cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy,
gdy warunki umarzania zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

§5. Burmistrz oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych w³aciwi do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at nale¿noci g³ównej s¹ równie¿ uprawnieni
do umarzania, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at odsetek od tych nale¿noci oraz innych nale¿noci ubocznych.
§6. Umorzenie nale¿noci oraz odroczenie terminu sp³aty
ca³oci lub czêci nale¿noci, albo roz³o¿enie p³atnoci ca³oci
lub czêci nale¿noci na raty nastêpuje:
1. w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno-prawnym  na podstawie decyzji,
2. w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilno
- prawnym  na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§7. 1. Burmistrz w terminie do dnia 31 marca nastêpnego
roku z³o¿y Radzie Gminy i Miasta sprawozdanie dotycz¹ce
zakresu umorzeñ nale¿noci oraz odroczenia terminu sp³aty
ca³oci lub czêci nale¿noci albo roz³o¿enia p³atnoci ca³oci
lub czêci nale¿noci na raty za rok miniony wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia ka¿dego roku kalendarzowego.
2. Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych z³o¿¹
analogiczne sprawozdanie Burmistrzowi w terminie do koñca
lutego nastêpnego roku.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
w Odolanowie
() mgr Jan Prokop
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1881
UCHWA£A Nr XLIII/203/06 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy i Miasta Odolanów
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008), po uwzglêdnieniu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy i Miasta Odolanów, które okrelone s¹ w Regulaminie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie Gminy i Miasta Odolanów stanowi¹cym za³¹cznik Nr
1 do niniejszej Uchwa³y.

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XX/40/97 Rady Gminy i Miasta
Odolanów z dnia 16 padziernika 1997 r. w sprawie przyjêcia
Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
i Miasta Odolanów.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
w Odolanowie
() mgr Jan Prokop

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLIII/203/06
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
z dnia 30 marca 2006 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZ¥DKU NA TERENIE GMINY I MIASTA ODOLANÓW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Okrela siê szczegó³owe zasady utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie Gminy i Miasta Odolanów a w szczególnoci:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie nieruchomoci;
2) rodzaje i minimaln¹ pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych;
3) czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci oraz
terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj¹cych
biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowiskach odpadów;
5) inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe;

7) wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenie obszarów podlegaj¹cych obowi¹zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.);
2) nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie z art.
46 §1 kodeksu cywilnego, czêæ powierzchni ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoci, jak równie¿ budynki
trwale z gruntem zwi¹zane lub czêæ takich budynków;
3) w³acicielach nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ
tak¿e wspó³w³acicieli, u¿ytkowników wieczystych, oraz
jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty
w³adaj¹ce nieruchomociami maj¹ce obowi¹zek realizowaæ obowi¹zki w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku,
przy czym:
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na terenie budowy wykonywanie obowi¹zków w³aciciela
nieruchomoci nale¿y do wykonawcy robót budowlanych;
na terenie wydzielonych krawê¿nikiem lub oznakowaniem
poziomym oraz przystanków komunikacyjnych obowi¹zki
uprz¹tniêcia i pozbycia siê b³ota, niegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ, nale¿¹ do przedsiêbiorców u¿ytkuj¹cych
tereny s³u¿¹ce komunikacji publicznej;
na drogach publicznych obowi¹zki utrzymania czystoci
i porz¹dku, a tak¿e zbieranie i pozbywanie siê odpadów
zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego przeznaczonych
oraz utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym, pozbywanie siê
b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ uprz¹tniêtych
z chodników przez w³acicieli nieruchomoci przyleg³ych
do drogi publicznej, uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota,
niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli
zarz¹d drogi pobiera op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, nale¿¹ do zarz¹du drogi;
na terenach pozosta³ych obowi¹zki utrzymania czystoci
i porz¹dku nale¿¹ do gminy, do obowi¹zków gminy nale¿y
tak¿e uprz¹tniêcie i pozbycie siê b³ota, niegu, lodu
i innych zanieczyszczeñ z chodników, je¿eli gmina pobiera
op³aty z tytu³u postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie
siê odpadów zgromadzonych w urz¹dzeniach do tego
przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz¹dkowym i technicznym;
4) najemcach/w³acicielach lokalu  nale¿y przez to rozumieæ
najemców lub w³acicieli lokali mieszkalnych i u¿ytkowych, którzy, w celu posiadania mo¿liwoci uzyskania
indywidualnych zni¿ek w op³atach za selektywny odbiór
odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach  nale¿y przez to rozumieæ umowy, rozumiane
zgodnie z treci¹ art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane
z podmiotem uprawnionym przez w³acicieli nieruchomoci oraz najemców/w³acicieli lokali;
6) indywidualnych kontach  nale¿y przez to rozumieæ prowadzony przez podmiot uprawniony rejestr umów z w³acicielami nieruchomoci lub najemcami/w³acicielami
lokali, w którym na bie¿¹co odnotowywana jest masa
wyselekcjonowanych i przekazanych podmiotowi uprawnionemu przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/
w³acicieli lokali, odpadów; indywidualne konta nie s¹
prowadzone dla w³acicieli nieruchomoci prowadz¹cych
na nich dzia³alnoæ gospodarcz¹; je¿eli na terenie nieruchomoci w³aciciel zamieszkuje i prowadzi dzia³alnoæ
gospodarcz¹, jest zobowi¹zany podpisaæ z podmiotem
uprawnionym dwie odrêbne umowy i do odrêbnych urz¹dzeñ sk³adaæ odpady komunalne;
7) górnych stawkach op³at  nale¿y przez to rozumieæ zgodne
z treci¹ art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci lub najemców/w³acicieli lokali za us³ugi, podmiotów uprawnionych,
w zakresie pozbywania siê zebranych na terenie nieruchomoci odpadów komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych;

Poz. 1881

8) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) 
nale¿y rozumieæ przez to dokument przyjêty przez Radê
Ministrów zgodnie z treci¹ art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz.
628) i og³oszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz.
159 z dnia 28 lutego 2003,
9) stawkach op³at  nale¿y rozumieæ przez to wysokoæ op³at
uiszczanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê/
w³aciciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór
odpadów komunalnych, przeliczonych na jedn¹ zamieszka³¹ osobê w skali roku i miesi¹ca, których wysokoæ
skalkulowana jest z uwzglêdnieniem: iloci wytwarzanych
przez jedn¹ osobê odpadów, kosztów ich odbioru,
transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania,
sk³adowania, spalania i innych form unieszkodliwiania
odpadów, nie wy³¹czaj¹c kosztów budowy instalacji, urz¹dzeñ i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamkniêcia,
likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz
ewentualnych odszkodowañ wynik³ych faktu realizacji
obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeñ; podmiot
uprawniony zobowi¹zany jest do pomniejszania stawek
op³at o wp³ywy uzyskiwane z op³at produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki
wodnej, wp³ywy uzyskane na mocy umów podpisanych z
organizacjami odzysku, wp³ywy uzyskane ze sprzeda¿y
niektórych surowców wtórnych oraz wp³ywy uzyskane od
samorz¹du z tytu³u dop³at do selektywnej zbiórki i odbioru; iloæ odpadów wytwarzanych w przeci¹gu roku przez
jedn¹ osobê, oszacowana jest osobno dla obszarów wsi
i miast, przy czym pierwsze oszacowanie dokonane zosta³o w oparciu o dane zawarte w KPGO;
stawka op³aty jest naliczana na ka¿d¹ z osób faktycznie
zamieszkuj¹cych nieruchomoæ; ustalenie faktu zamieszkania dokonywane jest w oparciu o ewidencjê ludnoci,
a gdy stan faktyczny lub deklarowany odbiega od jej
zapisów, w oparciu o owiadczenia w³acicieli weryfikowane wywiadem rodowiskowym; nieruchomoci
o charakterze letniskowym, s³u¿¹ce pobytowi czasowemu,
s¹ traktowane jako zamieszka³e sezonowo, a ich w³aciciele maj¹ obowi¹zek uiszczaæ op³atê za ca³y czas trwania
sezonu jaki w danym regionie obowi¹zuje, odniesion¹ do
iloci osób, dla której pobytu nieruchomoæ jest przystosowana;
w stawce op³aty wkalkulowane s¹ koszty odbioru i kompostowania odpadów zielonych pochodz¹cych z nieruchomoci posiadaj¹cych ogród nie wiêkszy ni¿ najni¿sza
przeciêtna wielkoæ ogrodu w której z miejscowoci
gminy; w³aciciele ogrodów wiêkszych s¹ obowi¹zani
uiciæ op³atê proporcjonalnie wy¿sz¹; w stawce op³aty
wkalkulowane s¹ równie¿ koszty odbioru odpadów
budowlanych z remontów, na które nie jest wymagane
pozwolenie na budowê; odbiór odpadów budowlanych
z pozosta³ych remontów podlega odrêbnej op³acie;
10) stawkach op³at za m3  nale¿y przez to rozumieæ stawki
op³at odniesione do jednostki objêtoci odpadów; w oparciu o nie oraz o objêtoæ koniecznych do ich zebrania
urz¹dzeñ, a wiêc pojemników i kub³ów na odpady,
naliczane bêd¹ op³aty za odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomoci nie bêd¹cych mieszkalnymi, których w³a-
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cicielami s¹ podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz inne podmioty nie prowadz¹ce dzia³alnoci
gospodarczej, instytucje, nie bêd¹ce mieszkañcami;
11) zni¿kach w op³atach  nale¿y przez to rozumieæ, zgodne
z treci¹ art. 6 ust. 4 ustawy, zni¿ki, w stosunku do górnych
stawek op³at, udzielane w roku nastêpnym, w³acicielom
nieruchomoci oraz najemcom/w³acicielom lokali, w zamian za zarejestrowan¹ na indywidualnych kontach, masê
odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny
w roku poprzednim;
wysokoæ zni¿ek uzale¿niona jest od osi¹gniêtego,
w sposób indywidualny, poziomu selekcji;
maksymalna wysokoæ zni¿ek udzielana jest w³acicielom
nieruchomoci oraz najemcom/w³acicielom lokali,
w zamian za uzyskanie maksymalnego, przewidzianego
w danym okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru;
zni¿ki w op³atach s¹ udzielane za uzyskanie nastêpuj¹cych
rednich poziomów selekcji:
od 50% do 75% maksymalnego, przewidzianego w danym
okresie w gminnym planie gospodarki odpadami, poziomu selektywnej zbiórki i odbioru - zni¿ka w wysokoci 20%
od pe³nej op³aty za odbiór odpadów nieselekcjonowanych,

Poz. 1881

13) rednim poziomie selekcji  nale¿y przez to rozumieæ
redni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych przez w³aciciela nieruchomoci lub najemcê/w³aciciela lokalu poziomów selekcji dla, wymienionych w ust. 12 poszczególnych strumieni
odpadów podlegaj¹cych selekcji; obliczana jest ona jako
suma procentowych wartoci uzyskanych w poszczególnych strumieniach wyników selekcji zaplanowanych na
dany rok, podzielona przez iloæ strumieni czyli piêæ
i podzielona przez iloæ zamieszka³ych na terenie nieruchomoci osób, a wiêc:
wzór

(A+B+C+D+E) * 100
5*F
A - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów kuchennych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,
B - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów opakowaniowych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku poziom odbioru selektywnego,
C - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów wielkogabarytowych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia
w danym roku poziom odbioru selektywnego,

od 100% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 40%;

D - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów budowlanych
dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym roku
poziom odbioru selektywnego,

zni¿ki nie przys³uguj¹ podmiotom gospodarczym przekazuj¹cym podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpady
komunalne;

E - iloæ kg wyselekcjonowanych odpadów niebezpiecznych dzielona przez zaplanowany do osi¹gniêcia w danym
roku poziom odbioru selektywnego,

od 76% do 99% poziomu jw. - zni¿ka w wysokoci 30%,

12) poziomach selekcji - nale¿y przez to rozumieæ, zgodnie
z docelowymi zapisami KPGO, ¿e w kolejnych latach
gminy powinny od jednej osoby odbieraæ selektywnie
nastêpuj¹ce iloci odpadów:
a) kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji:
-

w roku 2006  2 kg, w 2007  4 kg, w 2008  7kg,
w 2009  10 kg, w 2010  13 kg;

b) opakowañ z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami:
-

w roku 2006 - 23 kg, w roku 2007  36 kg;

c) odpadów wielkogabarytowych:
-

w roku 2006  4 kg, w roku 2007  5 kg, w roku 2008
 6 kg, w roku 2009  8 kg, w roku 2010  10 kg, w roku
2011  11 kg, w roku 2012  12 kg, w roku 2013  13
kg, w roku 2014  14 kg;

d) odpadów budowlanych
-

w roku 2006  9 kg, w roku 2007  14 kg, w roku 2008
 20 kg, w roku 2009  26 kg, w roku 2010  32 kg,
w roku 2011  39 kg, w roku 2012  46 kg, w roku 2013
 54 kg, w roku 2014  62 kg;

e) odpadów niebezpiecznych:
-

w roku 2006  0,3 kg, w roku 2007  0,8 kg, w roku 2008
 1,3 kg, w roku 2009 - 1,8 kg, w roku 2010  2,4 kg;

F - iloæ osób zamieszka³ych na terenie nieruchomoci;
14) odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e
odpady nie zawieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu
na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów
powstaj¹cych w gospodarstwach domowych;
15) odpadach wielkogabarytowych  nale¿y przez to rozumieæ
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych
w KPGO, charakteryzuj¹cy siê tym, ¿e jego sk³adniki, ze
wzglêdu na swoje rozmiary i masê, nie mog¹ byæ umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
16) odpadach ulegaj¹cych biodegradacji  nale¿y przez to
rozumieæ odpady kuchenne, odpady zielone, papier
i makulaturê nieopakowaniowe, opakowania z papieru
i tektury, tekstylia, oraz czêæ, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
17) odpadach zielonych  nale¿y przez to rozumieæ frakcjê
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, powstaj¹cych
w wyniku pielêgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
18) odpadach opakowaniowych  nale¿y przez to rozumieæ
opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateria-
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³owe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze
szk³a, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne;
19) odpadach budowlanych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów pochodz¹cych z remontów i budów wymienion¹
w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady
komunalne;
20) odpadach niebezpiecznych  rozumie siê przez to frakcjê
odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienion¹ w KPGO poród 18 strumieni sk³adaj¹cych siê na odpady komunalne, a wiêc np.: baterie,
akumulatory, wietlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, rodków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po
rodkach ochrony rolin i nawozach, opakowania po aerozolach, zu¿yte opatrunki. Zgodnie z zapisami KPGO,
jednostkami wdra¿aj¹cymi system gospodarki przeterminowanymi rodkami farmaceutycznymi s¹ gminy;
21) nieczystociach ciek³ych - nale¿y przez to rozumieæ cieki
gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodp³ywowych;
22) zbiornikach bezodp³ywowych  nale¿y przez to rozumieæ
instalacje i urz¹dzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciek³ych w miejscu ich powstania;
23) stacjach zlewnych  nale¿y przez to rozumieæ instalacje
i urz¹dzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków s³u¿¹ce do przyjmowania nieczystoci ciek³ych dowo¿onych pojazdami
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
24) lokalnych/mobilnych punktach odbioru selektywnego
(LPOS)  nale¿y przez to rozumieæ, zlokalizowane na
osiedlach o zabudowie wielorodzinnej, specjalnie w tym
celu przygotowane i wyposa¿one pomieszczenia lub wolno stoj¹ce obiekty, czynne codziennie lub co kilka dni,
w okrelonych godzinach, w których mieszkañcy tych
osiedli mog¹ przekazywaæ podmiotowi uprawnionemu,
wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone oraz, osobno, ³¹cznie opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateria³owe, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania ze szk³a, opakowania z blachy stalowej
i opakowania z aluminium, a tak¿e odpady niebezpieczne
i w ustalonych harmonogramem terminach, wielkogabarytowe, w których zatrudniony pracownik rejestruje na
indywidualnych kontach mieszkañców/w³acicieli nieruchomoci iloæ odebranych, wyselekcjonowanych odpadów;
25) harmonogramie  nale¿y przez to rozumieæ harmonogram
odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta
Odolanów
26) podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
przedsiêbiorstwa bêd¹ce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadaj¹cymi wydane przez
wójta, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub
organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym, wa¿ne zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoci
w zakresie:

Poz. 1881

a) odbierania odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci,
b) opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczystoci ciek³ych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzêtami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierz¹t,
a tak¿e grzebowisk i spalarni zw³ok zwierzêcych i ich
czêci;
27) zabudowie wielorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejciach, licz¹cymi wiêcej ni¿ trzy
kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piêtro),
które mog¹ byæ po³¹czone ze sob¹ i w ten sposób tworzyæ
zabudowê z wieloma wejciami;
28) zabudowie jednorodzinnej  nale¿y przez to rozumieæ
budynki wolnostoj¹ce z jednym wejciem, mieszcz¹ce co
najwy¿ej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie
szeregowej, budynki wolnostoj¹ce z dwoma wejciami,
mieszcz¹ce co najwy¿ej kilkanacie lokali mieszkalnych,
licz¹ce do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piêtro) plus poddasze u¿ytkowe;
29) chowie zwierz¹t  rozumie siê przez to wszelkie formy
posiadania zwierz¹t gospodarskich bez wzglêdu na tytu³
prawny oraz sposób ich utrzymywania i u¿ytkowania;
30) zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta tradycyjnie przebywaj¹ce wraz z cz³owiekiem w jego
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez cz³owieka w charakterze jego towarzysza,
a w szczególnoci: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki,
winki morskie, ryby i ¿ó³wie hodowane w akwarium oraz
inne zwierzêta uznane za nadaj¹ce siê do trzymania
w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
31) zwierzêtach gospodarskich  nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególnoci: konie, byd³o, winie, owce,
kozy, kury, kaczki, gêsi, go³êbie, indyki, perliczki, strusie,
króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane,
pszczo³y oraz inne zwierzêta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich;
32) zwierzêtach bezdomnych - nale¿y przez to rozumieæ zwierzêta domowe lub gospodarskie, które uciek³y, zab³¹ka³y
siê lub zosta³y porzucone przez cz³owieka, a nie ma
mo¿liwoci ustalenia ich w³aciciela lub innej osoby, pod
której opiek¹ trwale pozostawa³y.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystoci
i porz¹dku na terenie nieruchomoci
§3. W³aciciele nieruchomoci oraz najemcy/w³aciciele
lokali zapewniaj¹ utrzymanie czystoci i porz¹dku na terenie
nieruchomoci poprzez:
1) wyposa¿enie nieruchomoci w opisane w Rozdziale III
urz¹dzenia, s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych
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oraz utrzymywanie tych urz¹dzeñ w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz¹dkowym i technicznym;
2) przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje
odzwierciedlenie w studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta oraz w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
o ile taki zosta³ opracowany oraz w wieloletnim planie
rozwoju i modernizacji urz¹dzeñ wodoci¹gowych i urz¹dzeñ kanalizacyjnych, wyposa¿enie nieruchomoci w zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub przydomow¹
oczyszczalniê cieków bytowych, spe³niaj¹ce wymagania
okrelone w przepisach odrêbnych;
3) przy³¹czenie nieruchomoci do nowej sieci kanalizacyjnej
w terminie 9 miesiêcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystoci ciek³ych w zbiornikach bezodp³ywowych;
5) oddzielne gromadzenie cieków bytowych i gnojówki oraz
gnojowicy;
6) prowadzenie w opisanym ni¿ej zakresie selektywnego
zbierania i przekazywania do odbioru nastêpuj¹cych strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne:
-

na obszarze gminy mog¹ byæ, po zg³oszeniu tego
faktu odbiorcy lub zarz¹dzaj¹cemu systemem,
kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozosta³ych przypadkach s¹ odbierane od
mieszkañców przez podmiot uprawniony w cyklu
tygodniowym;

b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami odbierane s¹:
-

na obszarze gminy w cyklu dwumiesiêcznym,
w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek, przed
umieszczeniem opakowañ w worku, pojemniku,
umyæ je tak by nie pozosta³y na nich resztki zawartoci;
c) odpady niebezpieczne odbierane s¹:
-

na obszarze gminy i miasta odbierane s¹ od mieszkañców w cyklu dwumiesiêcznym;

d) odpady wielkogabarytowe odbierane s¹:
-

od mieszkañców gminy i miastana indywidualne
zg³oszenie;

e) odpady budowlane i zielone z pielêgnacji ogrodów
bêd¹ odbierane na indywidualne zg³oszenie;
f) odpady nieselekcjonowane odbierane s¹:
-

na obszarze gminy w cyklu dwutygodniowym;

7) zbieranie w pojemnikach o wielkoci uzale¿nionej od
liczby mieszkañców nieruchomoci odpadów nie podlegaj¹cych selekcji, a wiêc:
-

tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,

Poz. 1881

-

szk³a nieopakowaniowego,

-

odpadów mineralnych,

-

drobnej frakcji popio³owej,

oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozosta³ych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru,
w terminach wyznaczonych harmonogramem;
9) uprz¹tanie z powierzchni nieruchomoci i z wnêtrza budynków ka¿dej substancji lub przedmiotu nale¿¹cych do
jednej z kategorii okrelonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr
62, poz. 628 z pón. zm.), których posiadacz pozbywa siê,
zamierza siê pozbyæ lub do ich pozbycia siê jest obowi¹zany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu;
10) usuwanie z terenu nieruchomoci wraków pojazdów
mechanicznych;
11) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni nieruchomoci
i utrzymanie ich nale¿ytego stanu sanitarno - higienicznego;
12) usuwanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeñ z powierzchni posadzek,
pod³óg, cian i stropów przeznaczonych do wspólnego
u¿ytkowania pomieszczeñ budynków wielolokalowych, 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 nale¿ytego stanu sanitarno - higienicznego;
13) pielêgnacjê i utrzymywanie estetycznego wygl¹du ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak bêd¹cych
w³asnoci¹ osób fizycznych i prawnych;
14) utrzymywanie w nale¿ytym stanie sanitarnym altan oraz
innych pomieszczeñ, mieszcz¹cych urz¹dzenia na odpady;
15) uprz¹tanie przez w³acicieli nieruchomoci po³o¿onych
wzd³u¿ ulicy niezw³ocznie po opadach b³ota, niegu, lodu
z powierzchni nieruchomoci, w tym z podwórzy, przejæ,
bram, itp. (przy czym nale¿y to realizowaæ w sposób nie
zak³ócaj¹cy ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie
piaskiem chodnika; uprz¹tniête b³oto, nieg, lód nale¿y
z³o¿yæ na skraju chodnika, tak by mog³y je sprz¹tn¹æ
s³u¿by utrzymuj¹ce w stanie czystoci jezdniê;
16) uprz¹tanie piasku z chodnika w sposób jak wy¿ej;
17) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych czêci
nieruchomoci;
18) likwidowanie liskoci na drogach publicznych, ulicach,
placach w okresie mrozów i opadów nie¿nych przy u¿yciu
piasku zmieszanego ze rodkami chemicznymi nie dzia³aj¹cymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;
19) usuwanie ze cian budynków, ogrodzeñ i innych obiektów, og³oszeñ, plakatów, napisów, rysunków itp., umiesz-
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czonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
20) oznaczenie nieruchomoci przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic informacyjnych z numerem
porz¹dkowym nieruchomoci oraz nazw¹ ulicy, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygl¹d;
21) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobli¿u
wejcia, tablic zawieraj¹cych nastêpuj¹ce informacje:
a) imiê i nazwisko lub nazwê i siedzibê w³aciciela lub
zarz¹dcy nieruchomoci,
b) imiê i nazwisko i adres osoby b¹d adres podmiotu
wykonuj¹cego czynnoci w zakresie utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie nieruchomoci,
c) regulamin porz¹dkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególnoci: stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego, policji,
Gminnego Zak³adu Komunalnego;
22) utrzymywanie nieruchomoci niezabudowanych w stanie
wolnym od zachwaszczenia;
23) utrzymywanie od³ogowanych nieruchomoci rolnych
w stanie tzw. czarnego ugoru;
24) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z ich planami
urz¹dzania;
25) utrzymywanie rowów odwadniaj¹cych przy drogach
i torach w stanie dro¿noci i wykoszenia;
26) utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych
wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
27) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie dro¿noci;
28) utrzymywanie czystoci na przystankach, w przepustach,
przejciach, pod mostami, itp.;
29) utrzymywanie w stanie wolnym od zamiecenia wód
powierzchniowych i ich najbli¿szego otoczenia;
30) niezw³oczne usuwanie z terenu nieruchomoci materia³u
rozbiórkowego i resztek materia³ów budowlanych,
powsta³ych w wyniku remontu i modernizacji lokali
i budynków;
31) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wy³¹cznie w miejscach dozwolonych, a wiêc:
a) na terenie nieruchomoci nie s³u¿¹cej do u¿ytku
publicznego tylko pod warunkiem, ¿e powstaj¹ce cieki odprowadzane s¹ do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach, w szczególnoci cieki takie nie mog¹ byæ
odprowadzane bezporednio do zbiorników wodnych
lub do ziemi,
b) na terenach s³u¿¹cych do u¿ytku publicznego tylko
w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
32) naprawy, drobne, a wiêc wymiana kó³, wiec zap³onowych, ¿arówek, uzupe³nianie p³ynów, regulacje, pojazdów

Poz. 1881

samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na
terenie nieruchomoci tylko za zgod¹ w³aciciela nieruchomoci i tylko wtedy, gdy nie s¹ one uci¹¿liwe
dla s¹siednich nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady s¹
gromadzone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach;
33) gromadzenie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spe³niaj¹cych wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawo¿eniu (Dz.U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991),
czyli na pod³o¿u utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi p³ytami i w zbiornikach na odchody o pojemnoci
umo¿liwiaj¹cej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
34) stosowanie obornika i p³ynnych odchodów zwierzêcych
zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 33;
35) coroczn¹ wymianê piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostêpnych;
36) umieszczanie plakatów, reklam, og³oszeñ, nekrologów na
urz¹dzeniach do tego celu przeznaczonych;
37) umieszczanie na terenach publicznie dostêpnych, a wiêc
w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;
38) selektywne zbieranie odpadów innych ni¿ komunalne,
powstaj¹cych na terenie nieruchomoci w wyniku prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postêpowanie z nimi zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pón. zm.);
39) stosowanie siê w³acicieli zwierz¹t domowych i gospodarskich do przepisów rozdzia³ów VII i VIII niniejszego
Regulaminu;
40) zg³aszanie do urzêdu gminy (pok. nr 6) faktu zauwa¿enia
bezdomnego psa lub zwierzêcia podejrzanego o wciekliznê;
41) spalenie, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia organizmów kwarantannowych, rolin, produktów rolinnych
lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjêtej przez wojewódzkiego inspektora ochrony rolin na podstawie art. 8
ust. 1 pkt b, ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie
rolin (Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94)
§4. Na terenie gminy i miasta, maj¹c na uwadze zasady
utrzymania czystoci i porz¹dku, zabrania siê:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych
i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, ¿e postój
samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej powy¿ej 3,5
t, ci¹gników siod³owych, ci¹gników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep mo¿liwy jest wy³¹cznie
w miejscach do tego wyznaczonych;
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza siê spalanie
odpadów z drewna nie zawieraj¹cego substancji niebezpiecznych;

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7772 

3) stosowania rodków chemicznych szkodliwych dla rodowiska dla usuniêcia niegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów ma³ej architektury,
urz¹dzeñ wyposa¿enia placów zabaw, urz¹dzeñ do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania
reklam i og³oszeñ, urz¹dzeñ stanowi¹cych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat
przystanków, rolinnoci, deptania trawników oraz zieleñców;
5) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów,
og³oszeñ itp.;
6) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu
cianami;
7) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw
dzieci i uprawiania sportu;
8) zakopywania odpadów oraz pad³ych zwierz¹t;
9) indywidualnego wywo¿enia i wysypywania odpadów sta³ych;
10) wylewania nieczystoci ciek³ych poza wyznaczonymi do
tego celu stacjami zlewnymi;
11) indywidualnego opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
przez w³acicieli nieruchomoci;
12) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do
gromadzenia odpadów, nieczystoci ciek³ych i wód opadowych sp³ywaj¹cych z powierzchni dachów, podjazdów,
itp.;

Poz. 1881

odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji dostarczane s¹
w³acicielowi nieruchomoci odp³atnie przez podmiot
uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (³¹cznie)
wraz z papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami oraz
odpady niebezpieczne s¹ w³acicielom nieruchomoci oraz
najemcom/w³acicielom lokali dostarczane przez podmiot
uprawniony, nieodp³atnie. Worki/wiaderka na odpady
kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji s¹ najemcom/w³acicielom lokali dostarczane nieodp³atnie przez podmiot
uprawniony;
2) w³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i
porz¹dku na jej terenie przez dostosowanie wielkoci
zbiornika bezodp³ywowego do iloci osób stale lub czasowo przebywaj¹cych na jej terenie, w taki sposób by
opró¿nianie by³o konieczne nie czêciej ni¿ raz w tygodniu
bez dopuszczenia do przepe³nienia; podobnie przepustowoæ przydomowej oczyszczalni cieków musi zostaæ
dostosowana do iloci mieszkañców w sposób zapewniaj¹cy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okrelonego
w przepisach odrêbnych; okrelaj¹c wielkoæ i przepustowoæ tych urz¹dzeñ nale¿y przyj¹æ nastêpuj¹ce wskaniki
wytwarzania cieków:
a) mieszkañcy - 3,0 m3/osobê/miesi¹c,
b) bary, restauracje, jad³odajnie  3 m3/miejsce/miesi¹c,
c) kawiarnie  0,8 m3/miejsce/miesi¹c,
d) sklepy spo¿ywcze  2,0 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
e) pozosta³e sklepy  0,9 m3/zatrudnionego/miesi¹c,
f) apteki  3,0 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

13) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie,
rowy przydro¿ne) celem sk³adowania odpadów lub materia³ów budowlanych; na zajêcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarz¹dcy drogi i pobierana jest za to op³ata
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

g) przychodnie lekarskie  0,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

i)

pozosta³e zak³ady us³ugowe - 0,45 m3/zatrudnionego/
miesi¹c,

14) dokonywania zmian naturalnego ukszta³towania terenu
w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001
r. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.).

j)

zak³ady produkcyjne:

ROZDZIA£ III
Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystoci ciek³ych na terenie
nieruchomoci oraz na drogach publicznych
§5. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia
nieczystoci ciek³ych na terenie nieruchomoci:
1) w³aciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i
porz¹dku na jej terenie przez wyposa¿enie nieruchomoci
w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoci uwzglêdniaj¹cej czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów
z nieruchomoci, z uwzglêdnieniem wymienionych poni¿ej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na

h) zak³ady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

-

bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesi¹c,

-

z natryskami  1,5 m3/zatrudnionego/miesi¹c;

3) urz¹dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie
gminy to:
a) pojemniki na odpady o pojemnoci 1100 l i 110 L;
b) worki;
c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowañ ze szk³a, tworzyw sztucznych, metali, papieru
i tektury; wielomateria³owych o pojemnoci 1100 l
i 110 L ;
d) odpady budowlane  bezporednio na sk³adowisko
odpadów;
4) odpady komunalne, które nie s¹ zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w pojemnikach lub kontenerach
o minimalnej pojemnoci, uwzglêdniaj¹cej nastêpuj¹ce
normy:
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a) mieszkaniec gminy rocznie zbiera do kub³a odpady
o masie oko³o 171 kg i objêtoci oko³o 1,14 m3, przy
dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 44 l
pojemnoci kub³a na odpady;
b) jedno- i dwuosobowa rodzina mieszkaj¹ca na wsi
zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w jeden
kube³ o pojemnoci 120 l;
c) trzy-, cztero- i piêcioosobowa rodzina mieszkaj¹ca na
terenie gminy zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w dwa kub³y o pojemnoci 120 l ka¿dy lub jeden
o pojemnoci 240 l;

Poz. 1881

h) do zbierania wyj¹tkowo zwiêkszonych iloci odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników, mog¹
w uzasadnionych przypadkach byæ u¿ywane
odpowiednio oznaczone worki, nieodp³atnie udostêpnione przez podmiot uprawniony, z którym w³aciciel
nieruchomoci zawar³ umowê na odbiór odpadów
komunalnych;
5) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, nale¿y gromadziæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji:
-

po zg³oszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, w³aciciel nieruchomoci
mo¿e sk³adaæ je w przydomowym kompostowniku;
w sytuacji gdy w³aciciel nie zadeklarowa³ sk³adania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowi¹zany jest wyposa¿yæ nieruchomoæ
w odrêbny, przeznaczony do tego celu, kube³ koloru br¹zowego i tam sk³adaæ;

-

w zabudowie wielorodzinnej najemca/w³aciciel
lokalu, który podpisa³ z podmiotem uprawnionym
indywidualn¹ umowê przekazuje je w worku koloru
br¹zowego do lokalnego/mobilnego punktu odbioru selektywnego lub, jeli takiej umowy nie podpisa³, jak w zabudowie jednorodzinnej, sk³ada do
odrêbnego pojemnika koloru br¹zowego, w który
zarz¹dca nieruchomoci j¹ wyposa¿y³;

d) szecio- siedmio- i omioosobowa rodzina mieszkaj¹ca na terenie gminy zobowi¹zana jest wyposa¿yæ
nieruchomoæ w trzy kub³y o pojemnoci 120 l ka¿dy;
e) rodzina mieszkaj¹ca na terenie gminy, licz¹ca od dziewiêciu do jedenastu osób, zobowi¹zana jest wyposa¿yæ nieruchomoæ w cztery kub³y o pojemnoci 120 l
ka¿dy lub dwa kub³y o pojemnoci 240 l ka¿dy;
f) zarz¹dcy nieruchomoci wielolokalowych zobowi¹zani
s¹ dostosowaæ pojemnoæ pojemników do liczby mieszkañców i cyklu wywozu, bior¹c pod uwagê normatywy
zapisane w punktach a i b;
g) prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, kieruj¹cy instytucjami owiaty, zdrowia, zobowi¹zani s¹ dostosowaæ
pojemnoæ pojemników do swych indywidualnych
potrzeb uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach gminy:
-

dla szkó³ wszelkiego typu - 3 l na ka¿dego ucznia,
studenta i pracownika,

-

dla ¿³obków i przedszkoli - 3 l na ka¿de dziecko
i pracownika,

-

dla lokali handlowych - 50 l na ka¿de 10 m2 pow.
ca³kowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemnoci 120 l na lokal,

-

dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na
ka¿dego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemnoci 120 l na ka¿dy punkt,

-

dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce
konsumpcyjne, dotyczy to tak¿e miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewn¹trz lokalu;

-

dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji  co
najmniej jeden pojemnik o pojemnoci 120 l;

-

dla zak³adów rzemielniczych, us³ugowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeñ
biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemnoci
120 l na ka¿dych 10 pracowników;

-

dla domów opieki itp.  20 l na jedno ³ó¿ko;

-

w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystoci wymagane jest
równie¿ ustawienie na zewn¹trz, poza lokalem, co
najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady;

b) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem,
tektur¹, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne:
-

na terenie gminy sk³adane s¹ do worków, odrêbnych na opakowania (koloru czarnego) i odrêbnych
na odpady niebezpieczne (koloru czerwonego),
dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane na sk³adowisko odpadów Biadaszki;
odpady niebezpieczne musz¹ byæ zbierane do
worków w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczaj¹cych rodowisko i ludzi przed
ich oddzia³ywaniem;

-

mieszkañcy posiadaj¹cy przeterminowane leki,
mog¹ tak¿e zwróciæ je bezp³atnie do aptek, a zu¿yte
baterie do sklepów, które dysponuj¹ odpowiednimi
pojemnikami;

c) odpady wielkogabarytowe nale¿y przekazaæ na sk³adowisko odpadów Biadaszki
d) odpady budowlane s¹ sk³adane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane
lub przekazywane na sk³adowisko odpadów Biadaszki
§6. Rodzaje i minimalna pojemnoæ urz¹dzeñ przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i na
drogach publicznych:
1) gmina i prowadz¹cy handlow¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹,
s¹ zobowi¹zani ustawiæ w miejscach publicznych, przed
sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywn¹ zbiórkê, które niezale¿nie od indywidualnego, selektywnego
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zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury,
tekstyliów i metali, uzupe³niaj¹ gminny system selektywnej zbiórki odpadów;
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane
w miejscach publicznych, maj¹ pojemnoæ 1100 l i kolory
przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s¹ przeznaczone,
a wiêc:

Poz. 1881

5) w³aciciel nieruchomoci ma obowi¹zek utrzymywania
pojemników na odpady w stanie czystoci, dobrym stanie
technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; us³ugi
w tej mierze mo¿e wykonywaæ podmiot uprawniony;

-

zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;

-

¿ó³ty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;

6) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ wystawione w terminie przewidzianym
harmonogramem na chodnik lub ulicê przed wejciem na
teren nieruchomoci w zabudowie jednorodzinnej lub na
miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej mog¹
tak¿e byæ oddane w terminach przewidzianych harmonogramem;

-

miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ci¹gi
handlowous³ugowe, przystanki komunikacji, parki s¹
przez w³acicieli nieruchomoci lub przedsiêbiorców
u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej obowi¹zkowo wyposa¿one w zamocowane na sta³e kosze
uliczne.

7) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz¹
byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony
kontenerach, w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniaj¹cym
korzystania z nieruchomoci lub wyznaczonym do tego
celu przez zarz¹dcê w zabudowie wielorodzinnej.

2) organizatorzy imprezy masowej s¹ zobowi¹zani do wyposa¿enia miejsca, na którym ona siê odbywa, w jeden
pojemnik o pojemnoci 120 l na 20 osób uczestnicz¹cych
w imprezie oraz w szalety przenone w liczbie jeden szalet
na 100 osób uczestnicz¹cych w imprezie, je¿eli czas jej
trwania nie przekracza 4 godzin; jeli jest on d³u¿szy 
liczby te nale¿y zwiêkszyæ o 50% w stosunku do podanych
wy¿ej, na ka¿de nastêpne 4 godziny trwania imprezy;
organizatorzy imprezy s¹ zobowi¹zani zawrzeæ umowy
z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników
i szaletów oraz ich opró¿nienie i uprz¹tniêcie;

§8. Ograniczenia wynikaj¹ce z koniecznoci zachowania
zasad bezpieczeñstwa i w³aciwej eksploatacji urz¹dzeñ do
gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodp³ywowych:

§7. Zasady rozmieszczania urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów i gromadzenia nieczystoci p³ynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych nale¿y uwzglêdniaæ przepisy §22 i §23 Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690);
2) na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady oraz worki
z wyselekcjonowanymi odpadami nale¿y ustawiaæ w miejscu wyodrêbnionym, dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoci otwierania wejcia
na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma,
nale¿y wystawiaæ je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren
nieruchomoci;
dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodp³ywowy nieczystoci ciek³ych lub
oczyszczalnia przydomowa musz¹ byæ zlokalizowane
w sposób umo¿liwiaj¹cy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opró¿nienia;
4) pojemniki na odpady powinny byæ ustawione, na terenie
nieruchomoci, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarê potrzeb utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem siê na niej
wody i b³ota;

1) zabrania siê gromadzenia w pojemnikach na odpady
komunalne niegu, lodu, gruzu, gor¹cego popio³u, ¿u¿la,
szlamów, substancji toksycznych, ¿r¹cych, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zu¿ytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z dzia³alnoci gospodarczej;
2) zabrania siê spalania w pojemnikach i koszach na odpady,
jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturê opakowaniow¹ i nieopakowaniow¹ zabrania siê wrzucaæ:
-

opakowania z zawartoci¹, np. ¿ywnoci¹, wapnem,
cementem,

-

kalkê techniczn¹,

-

prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

4) do pojemników na opakowania szklane zabrania siê wrzucaæ:
-

ceramikê (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

-

lustra,

-

szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne
z pozosta³ociami zawartoci,

-

szk³o budowlane (szyby okienne, szk³o zbrojone),

-

szyby samochodowe;

5) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych
zabrania siê wrzucaæ:
-

tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre
folie,

-

opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki
i pojemniki po farbach i lakierach,
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opakowania po rodkach chwasto- i owadobójczych;
zabrania siê odprowadzania p³ynnych odchodów
zwierzêcych oraz odsi¹ków z obornika do zbiorników
bezodp³ywowych, w których gromadzone s¹ cieki
bytowe.
ROZDZIA£ IV

Czêstotliwoæ i sposób pozbywania siê odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci
oraz terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§9. Obowi¹zki w zakresie podpisania umów:
1) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do zawarcia
umów z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów
komunalnych;
2) w³aciciele/najemcy lokali mog¹, w celu uzyskania indywidualnej zni¿ki w op³atach, podpisaæ umowê z podmiotem
uprawnionym; w razie podpisania takiej umowy nie mog¹
byæ oni uwzglêdniani w umowach podpisanych z tym
samym podmiotem uprawnionym przez reprezentuj¹cego
w³aciciela, zarz¹dcê nieruchomoci;
3) w³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani, w celu umo¿liwienia przygotowania treci umowy, do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
zgodnej ze stanem ewidencji ludnoci liczby osób
zamieszkuj¹cych na terenie nieruchomoci lub, gdy stan
faktyczny ró¿ni siê od niej, owiadczenia na pimie
o odstêpstwach i ich przyczynie;
4) w³aciciele nieruchomoci prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub instytucjê zobowi¹zani s¹ do podania upowa¿nionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego
informacji umo¿liwiaj¹cych, zgodne z zasadami podanymi
w §5 ust 4 niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treci umowy;
5) w³aciciele nieruchomoci, które nie s¹ pod³¹czone do
sieci kanalizacyjnej, s¹ zobowi¹zani do podpisania
w terminie dwóch tygodni od dnia wejcia w ¿ycie niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym, umowy
na opró¿nianie zbiornika bezodp³ywowego lub opró¿nianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
6) wymieniona wy¿ej umowa mo¿e byæ równie¿ podpisana
z przedsiêbiorstwem wodoci¹gowo  kanalizacyjnym, funkcjonuj¹cym w oparciu o ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z pón. zm.),
je¿eli posiada ono stosowne zezwolenie;
7) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych rozliczane jest w
oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak
licznika, w oparciu o zapisane w §5 pkt 2 normy, które
wynikaj¹ z treci Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okrelenia norm
zu¿ycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70);
8) rolnicy, zu¿ywaj¹cy wodê na potrzeby gospodarstwa
rolnego i w zwi¹zku z tym nieodprowadzaj¹cy jej do
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zbiorników bezodp³ywowych, powinni zainstalowaæ odrêbne liczniki do pomiaru zu¿ycia wody na potrzeby
bytowe, w przeciwnym razie bêd¹ rozliczani w oparciu
o wy¿ej wymienione normy;
9) dokumentem upowa¿niaj¹cym do podpisania umowy
z w³acicielem nowowybudowanych nieruchomoci przez
podmiot upowa¿niony jest pozwolenie na u¿ytkowanie
obiektu lub zawiadomienie o zakoñczeniu budowy spe³niaj¹ce wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pón. zm.);
10) organizator imprezy masowej, nie póniej ni¿ 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczêcia, jest zobowi¹zany
wyst¹piæ z wnioskiem o opiniê do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o bezpieczeñstwie imprez masowych
(Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z pón. zm.)
§10. Konsekwencje nierealizowania obowi¹zków:
1) wykonywanie przez w³acicieli nieruchomoci obowi¹zków w zakresie wyposa¿enia nieruchomoci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we w³aciwym stanie, przy³¹czenia do sieci
kanalizacyjnej lub wyposa¿enia nieruchomoci w zbiornik
bezodp³ywowy lub wyposa¿enia nieruchomoci w przydomow¹ oczyszczalniê cieków, uprz¹tanie b³ota, niegu,
lodu i innych zanieczyszczeñ z chodników podlega kontroli
wykonywanej przez upowa¿nione s³u¿by; w przypadku
stwierdzenia niewykonywania tych obowi¹zków wójt,
wydaje decyzjê nakazuj¹c¹ ich wykonanie; jej wykonanie
podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966 o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968)
2) wójt dokonuje kontroli wykonywania obowi¹zku zawarcia
przez w³acicieli nieruchomoci umów na us³ugi odbioru
odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych, oraz
wykonywania przez nich obowi¹zku uiszczania z tego
tytu³u op³at;
3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowi¹zków
opisanych w pkt 2, wójt, wydaje z urzêdu decyzjê, w której
ustala obowi¹zek uiszczania op³at, ich wysokoæ, terminy
uiszczania oraz sposób udostêpniania urz¹dzeñ w celu ich
opró¿nienia; w takich przypadkach gmina organizuje
w³acicielom nieruchomoci odbieranie odpadów komunalnych oraz opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych;
decyzji tej nadaje siê rygor natychmiastowej wykonalnoci; decyzja obowi¹zuje przez rok i ulega przed³u¿eniu
na rok nastêpny, je¿eli w³aciciel nieruchomoci na co
najmniej trzy miesi¹ce przed up³ywem daty jej obowi¹zywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczêcia
wykonywania us³ugi nie jest póniejszy ni¿ data utraty
mocy obowi¹zuj¹cej decyzji; do op³at wymierzonych wy¿ej wymienion¹ decyzj¹ stosuje siê przepisy dzia³u III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.);
4) dowody uiszczania op³at za odbiór odpadów i opró¿nianie
zbiorników bezodp³ywowych, w³aciciel nieruchomoci
jest obowi¹zany przechowywaæ przez okres dwóch lat;
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5) w przypadku stwierdzenia nieszczelnoci zbiornika bezodp³ywowego, w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany
do usuniêcia ich w terminie dwu tygodni od momentu
stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;
6) w sytuacji gdy w³aciciel nieruchomoci nie wykona
uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to za niego
gmina i obci¹¿y kosztami.
§11. Czêstotliwoæ pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenu nieruchomoci, zgodnie z §3 pkt 6 niniejszego
Regulaminu;
2) ustala siê czêstotliwoæ usuwania odpadów komunalnych
z terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego:
a) na obszarach gminy  raz na dwa tygodnie;
b) niezale¿nie od czêstotliwoci opró¿niania koszy ulicznych okrelonej wy¿ej, zarz¹dzaj¹cy obszarem maj¹
obowi¹zek nie dopuciæ do przepe³nienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemiê;
c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa siê raz w miesi¹cu;
d) w³aciciele nieruchomoci wyposa¿onych w zbiorniki
bezodp³ywowe s¹ zobowi¹zani opró¿niaæ je z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ niedopuszczenie do ich przepe³nienia b¹d wylewania na powierzchniê terenu;
przyjmuje siê, ¿e pojemnoæ zbiorników powinna
wystarczyæ na opró¿nianie ich nie czêciej ni¿ raz
w tygodniu;
e) w³aciciele punktów handlowych i us³ugowych zlokalizowanych poza budynkami s¹ zobowi¹zani usuwaæ
odpady codziennie;
f) organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹
usuwaæ odpady i opró¿niaæ przenone toalety oraz
usuwaæ je niezw³ocznie po zakoñczeniu imprezy.
§12. Sposób pozbywania siê odpadów i opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych:
1) odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane,
s¹ odbierane od w³acicieli nieruchomoci zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie
i Miecie Odolanów
2) w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany umieciæ urz¹dzenia wype³nione odpadami w miejscu wyodrêbnionym,
dostêpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci lub, gdy takiej mo¿liwoci nie ma, nale¿y wystawiaæ je
w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci; dopuszcza siê tak¿e wjazd na teren nieruchomoci pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
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3) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz¹ byæ
wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem
na chodnik lub ulicê przed wejciem na teren nieruchomoci lub na miejsce wyznaczone przez zarz¹dcê do tego celu
w zabudowie wielorodzinnej; w zabudowie wielorodzinnej
mog¹ tak¿e, zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem, byæ przekazane na sk³adowisko odpadów
w Biadaszkach
4) odpady budowlane i zielone musz¹ byæ z³o¿one w udostêpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach,
w miejscu umo¿liwiaj¹cym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego oraz nie utrudniaj¹cym korzystania z nieruchomoci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarz¹dcê
w zabudowie wielorodzinnej;
5) opró¿nianie zbiorników bezodp³ywowych i oczyszczalni
przydomowych odbywa siê na podstawie zamówienia
w³aciciela nieruchomoci, z³o¿onego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisa³ umowê; zamówienie musi byæ
zrealizowane w okresie 36 godzin od z³o¿enia;
6) czêstotliwoæ opró¿niania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji;
7) do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
i ulegaj¹cych biodegradacji nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalistycznych, a do opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych  samochodów
asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wy¿ej, winny
byæ myte codziennie;
8) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych mo¿na
u¿ywaæ samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one byæ przykryte,
aby nie powodowa³y podczas transportu zanieczyszczenia
i zamiecenia terenu;
9) do odbierania odpadów opakowaniowych (³¹cznie) wraz z
papierem, tektur¹, tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych nale¿y u¿ywaæ samochodów
specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposa¿onych,
tak aby ich transport nie powodowa³ zanieczyszczenia
i zamiecenia terenu;
10) zanieczyszczenia powstaj¹ce w wyniku za³adunku i transportu odpadów oraz nieczystoci p³ynnych pracownicy
podmiotu uprawnionego maj¹ obowi¹zek natychmiast
usun¹æ;
11) podmiot uprawniony ma obowi¹zek tak zorganizowaæ
odbiór i transport odpadów oraz opró¿nianie zbiorników
bezodp³ywowych, aby nie zagra¿a³y one bezpieczeñstwu
ruchu drogowego i odbywa³y siê wed³ug tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;
12) podmiot uprawniony ma obowi¹zek umieciæ na pojazdach znaki identyfikacyjne.
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ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do sk³adowania
na sk³adowiskach odpadów oraz iloci odpadów wyselekcjonowanych, do których osi¹gniêcia zobowi¹zane s¹
podmioty uprawnione
§13. System gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji kierowanych do sk³adowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie wiêcej ni¿ 75% wagowo
ca³kowitej masy odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie wiêcej ni¿ 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie wiêcej ni¿ 35%, w stosunku
do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, bêd¹
to nastêpuj¹ce iloci:
w miecie:
-

38 kg/osobê/rok w roku 2010,

-

25 kg/osobê/rok w roku 2013,

-

18 kg/osobê/rok w roku 2020.

Obowi¹zek ten zrealizuj¹ przedsiêbiorcy, którzy uzyskaj¹
zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkañców nieruchomoci.
§14. Zgodnie z zapisami KPGO i treci¹ niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione s¹ zobowi¹zane w kolejnych
latach wyselekcjonowaæ sporód odpadów komunalnych
przekazywanych przez jedn¹ osobê i poddaæ odzyskowi oraz
recyklingowi iloci odpadów podane w §2 ust. 11.
ROZDZIA£ VI
Inne wymagania wynikaj¹ce z gminnego
planu gospodarki odpadami
§15. Odpady komunalne odbierane od w³acicieli nieruchomoci przez podmioty uprawnione podlegaj¹ unieszkodliwianiu w nastêpuj¹cych instalacjach lub s¹ przekazywane
nastêpuj¹cym podmiotom do odzysku lub recyklingu:
1) odpady nie selekcjonowane: sk³adowisko odpadów komunalnych Biadaszki
2) odpady kuchenne: sk³adowisko odpadów komunalnych
Biadaszki
3) odpady opakowaniowe (³¹cznie) wraz z papierem, tektur¹,
tekstyliami i metalami: sk³adowisko odpadów komunalnych Biadaszki
4) odpady niebezpieczne: podmioty posiadaj¹ce zezwolenie
do ich zbiórki na terenie gminy
5) odpady wielkogabarytowe: sk³adowisko odpadów komunalnych Biadaszki
6) odpady budowlane: sk³adowisko odpadów komunalnych
Biadaszki

Poz. 1881

7) odpady zielone z utrzymania ogrodów: kompostowanie
lub na sk³adowisko odpadów komunalnych Biadaszki
§16. 1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych
w sposób selektywny przez w³acicieli nieruchomoci lub
najemców/w³acicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot
uprawniony, z którym maj¹ oni podpisane umowy, na ich
indywidualnych kontach.
2. Górne stawki op³at s¹ skalkulowane dla sytuacji,
w której w³aciciele nieruchomoci nie dokonuj¹ selekcji
odpadów, za obowi¹zek uzyskania obowi¹zuj¹cych poziomów odzysku ma wy³¹cznie podmiot uprawniony, który ma
obowi¹zek selekcjonowaæ odpady zmieszane. Gmina, podejmuj¹c uchwa³ê w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³acicieli nieruchomoci, dokonuje wstêpnego ich
oszacowania na podstawie wskaników zawartych w KPGO,
skorygowanych o wzrost cen towarów i us³ug w okresie od
jego przyjêcia lub na podstawie w³asnych kalkulacji stawek
op³at rozumianych jak w §2 pkt 9 i 10, albo na podstawie
wyników przetargów.
3. Stawki op³at zawarte w umowach podpisanych z w³acicielami nieruchomoci przez podmiot uprawniony nie mog¹
byæ wy¿sze ni¿ górne stawki op³at.
4. Stawki op³at zawarte w umowach ulegaj¹ obni¿ce,
której wysokoæ jest uzale¿niona od uzyskanych przez w³aciciela nieruchomoci w roku poprzednim wyników w zakresie
zbiórki selektywnej okrelonej przez redni poziom selekcji,
który obliczany jest w oparciu o redni¹ arytmetyczn¹ uzyskanych w skali roku wskaników poziomów selekcji poszczególnych strumieni odpadów. W³aciciel nieruchomoci lub
najemca/w³aciciel lokalu uzyskuj¹ zni¿kê w wysokoci op³at
w zamian za uzyskanie czêci lub ca³oci przewidzianego na
dany rok redniego poziomu selekcji. Zni¿ka ta jest uwzglêdniana w rachunkach wystawianych w³acicielowi nieruchomoci lub najemcy/w³acicielowi lokalu w roku nastêpnym.
5. Gmina zapewnia objêcie wszystkich mieszkañców
zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów
odpadów komunalnych, a wiêc:
- kuchennych ulegaj¹cych biodegradacji,
- zielonych, np. z pielêgnacji ogrodów, zieleni komunalnej,
- papieru i tektury nieopakowaniowych,
- opakowañ z papieru i tektury,
- opakowañ wielomateria³owych,
- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
- opakowañ z tworzyw sztucznych,
- tekstyliów,
- szk³a nieopakowaniowego,
- opakowañ ze szk³a,
- metali,
- opakowañ z blachy stalowej,
- opakowañ z aluminium,
- odpadów mineralnych,
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w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje nastêpuj¹ce dane:

- drobnej frakcji popio³owej,
- wielkogabarytowych, np. mebli, sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego,

imiê i nazwisko w³aciciela,

- budowlanych z remontów mieszkañ i budynków,

adres w³aciciela,

- niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb
i lakierów, opakowañ po rodkach ochrony rolin i nawozach.

numer identyfikacyjny nadany psu,

6. Gmina, poprzez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ
w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które s¹ obowi¹zane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
iloci odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, kierowanych do
sk³adowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
aby by³o mo¿liwe ograniczanie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji.
7. Gmina podaje do publicznej wiadomoci wymagania,
jakie musz¹ spe³niaæ przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwoleñ na odbiór odpadów komunalnych od w³acicieli
nieruchomoci; w wymaganiach tych szczegó³owo okrela,
w oparciu o niniejszy Regulamin, zasady selekcji odpadów
przez w³acicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postêpowania z nimi przez przedsiêbiorców.
8. Gmina, wydaj¹c zezwolenie na odbiór odpadów od
w³acicieli nieruchomoci, poprzez okrelenie szczegó³owych
zasad odbioru i postêpowania, zobowi¹zuje przedsiêbiorców
do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w
tym powstaj¹cych w gospodarstwach domowych, odpadów
wielkogabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów
niebezpiecznych.
9. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osi¹gniêcie poziomów odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez w³acicieli nieruchomoci i selektywny ich odbiór przez przedsiêbiorców, a w dalszej kolejnoci przez w³aciwe postêpowanie z nimi.

imiê psa,
-

wyposa¿enie psa w obro¿ê, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

-

prowadzenie psa na uwiêzi, a psa rasy uznawanej za
agresywn¹ lub w inny sposób zagra¿aj¹cego otoczeniu
- w na³o¿onym kagañcu,

-

op³acanie podatku od posiadania psów, którego wysokoæ ustala corocznie rada gminy i miasta

-

systematyczne szczepienie przeciwko wcieklinie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakanych zwierz¹t (Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625),
która nak³ada obowi¹zek szczepienia psów w wieku
powy¿ej trzech miesiêcy i okazywanie na ¿¹danie
w³adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych,
stra¿y miejskiej zawiadczenia o przeprowadzonym
szczepieniu,

-

uzyskanie zezwolenia Burmistrza Gminy i Miasta
Odolanów na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywn¹ zgodnie z treci¹ Rozporz¹dzenia Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych
za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687).

2) w odniesieniu do wszystkich zwierz¹t domowych:
-

sta³y i skuteczny dozór,

-

niewprowadzanie zwierz¹t do obiektów u¿ytecznoci
publicznej, z wy³¹czeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierz¹t, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z pomocy psówprzewodników,

-

niewprowadzanie zwierz¹t domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, pla¿, k¹pielisk
oraz tereny objête zakazem na podstawie odrêbnych
uchwa³ rady gminy i miasta

-

zwolnienie zwierz¹t domowych z uwiêzi dopuszczalne
jest wy³¹cznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy
w³aciciel ma mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za
agresywne;

-

zwolnienie przez w³aciciela nieruchomoci psów
ze smyczy na terenie nieruchomoci mo¿e mieæ miejsce w sytuacji, gdy nieruchomoæ jest ogrodzona
w sposób uniemo¿liwiaj¹cy jej opuszczenie przez psa
i wykluczaj¹cy dostêp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczk¹ ze stosownym ostrze¿eniem;

-

natychmiastowe usuwanie, przez w³acicieli, zanieczyszczeñ pozostawionych przez zwierzêta domowe

ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹cych na celu ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§17. Osoby utrzymuj¹ce zwierzêta domowe s¹ zobowi¹zane do zachowania bezpieczeñstwa i rodków ostro¿noci,
zapewniaj¹cych ochronê przed zagro¿eniem lub uci¹¿liwoci¹
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do u¿ytku publicznego, ponosz¹ te¿ pe³n¹ odpowiedzialnoæ za zachowanie tych zwierz¹t.
§18. Do obowi¹zków w³acicieli utrzymuj¹cych zwierzêta
domowe nale¿y:
1) w odniesieniu do psów:
-

zarejestrowanie w Urzêdzie Gminy i Miasta w referacie/wydziale pok. nr 1 w terminie 14 dni od wejcia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

 7779 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do
u¿ytku publicznego, a w szczególnoci na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych,
itp.; nieczystoci te, umieszczone w szczelnych, nie
ulegaj¹cych szybkiemu rozk³adowi torbach, mog¹ byæ
deponowane w komunalnych urz¹dzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystaj¹cych z psów przewodników,
-

niedopuszczanie do zak³ócania ciszy i spokoju przez
zwierzêta domowe;

3) hodowcy zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ spe³niaæ
wymogi ustanowione dla hoduj¹cych zwierzêta gospodarskie na obszarach wy³¹czonych spod zabudowy,
4) postanowienia ust. 2 dotycz¹ tak¿e zwierz¹t nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierz¹t domowych.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania odnonie utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej
§20. 1. Utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest
zabronione na terenach wy³¹czonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierz¹t gospodarskich dotyczy
tak¿e zwartych terenów, zajêtych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje u¿ytecznoci publicznej,
centra handlowe, hotele, strefy przemys³owe, ogrody dzia³kowe.
3. Na pozosta³ych terenach wy³¹czonych z produkcji
rolnej, dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do
hodowli zwierz¹t spe³niaj¹cych wymogi ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pón. zm.),
2) wszelka uci¹¿liwoæ hodowli dla rodowiska w tym emisje
bêd¹ce jej skutkiem zostan¹ ograniczone do obszaru
nieruchomoci, na której jest prowadzona.
4. Odstêpstwa od zakazów wymienionych w ust. 13
dopuszczalne s¹ tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich jest podstawowym ród³em utrzymania
rodziny, a na chów wyra¿¹ zgodê s¹siedzi bêd¹cy stronami
postêpowania w rozumieniu kodeksu postêpowania administracyjnego oraz wójt.
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5. Prowadz¹cy chów zwierz¹t gospodarskich na terenach
wy³¹czonych z produkcji rolnej, zobowi¹zani s¹ przestrzegaæ
zapisów §3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegaæ przepisów sanitarnoepidemiologicznych,
2) gromadziæ i usuwaæ nieczystoci, które nie s¹ obornikiem
i gnojówk¹, w sposób przewidziany dla cieków;
3) sk³adowaæ obornik w odleg³oci co najmniej 10 m od linii
rozgraniczaj¹cej drogi publicznej, na terenie p³askim, tak
by odcieki nie mog³y przedostawaæ siê na teren s¹siednich
nieruchomoci;
4) przeprowadzaæ deratyzacjê pomieszczeñ, w których prowadzona jest hodowla zwierz¹t, dwa razy do roku wiosn¹
i jesieni¹, realizowan¹ przez podmiot uprawniony;
5) pszczo³y trzymaæ w ulach, ustawionych w odleg³oci, co
najmniej 10 m od granicy nieruchomoci w taki sposób,
aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie stanowi³y
uci¹¿liwoci dla w³acicieli nieruchomoci s¹siednich.
ROZDZIA£ IX
Obszary podlegaj¹ce obowi¹zkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§21. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie
nieruchomoci. Obowi¹zek ten, w odniesieniu do w³acicieli
budynków jednorodzinnych, mo¿e byæ realizowany tylko
w miarê potrzeby.
§22. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni, które
stwarzaj¹ zagro¿enie sanitarne, termin i obszar podlegaj¹cy
obowi¹zkowej deratyzacji zostanie podany do publicznej wiadomoci w sposób zwyczajowo przyjêty.
§23. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci¹¿aj¹ w³acicieli nieruchomoci.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§25. 1. Nadzór nad realizacj¹ obowi¹zków wynikaj¹cych
z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta
Odolanów.
2. Kto nie wykonuje obowi¹zków okrelonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.
3. Postêpowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1,
toczy siê wed³ug przepisów kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.
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