
UCHWAŁA NR XVIII/110/20
RADY MIEJSKIEJ W MIEJSKIEJ GÓRCE

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r., 
poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Rawiczu, Rada Miejska w Miejskiej Górce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka”, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miejskiej Górki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Zdzisław Goliński
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Uzasadnienie
Z uwagi na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 
2010 z późn. zm.) dotychczasowe zasady gospodarowaniem odpadami komunalnymi uległy zmianie i zaistniała 
konieczność dostosowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka” do 
obowiązujących przepisów. Mając na uwadze uchwałę nr XXVI/7/2017 Zgromadzenia KZGRL z dnia 12 grudnia 
2017 r. w sprawie zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2018 r. poz. 592) Zgromadzenie Związku uchwali Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie 
dotyczącym gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym z „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka” usunięto zapisy dotyczące gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały nr XVIII/110/20 

Rady Miejskiej w Miejskiej Górce 

z dnia 21 maja 2020 r. 

 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miejska Górka dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, 

b) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi; 

2) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

3) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

4) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach; 

5) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

2. Pozostałe zasady związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejska Górka, w szczególności dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co 

najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla 

wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów 

Id: WHFES-PYCYU-UZDBT-AUYUU-RXMXL. Podpisany Strona 1



komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i 

chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 

bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

- zostaną ustalone przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego z siedzibą 

w Lesznie. 

§2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności 

z przepisami: 

a) ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 

2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), 

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.), 

e) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze późn. zm.), 

f) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638). 
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Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku  

na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego 

§3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi mogą być dokonywane na terenie nieruchomości pod warunkiem, że: 

1) odbywać się to będzie na utwardzonej powierzchni, w granicach nieruchomości; 

2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 

w zbiorniku bezodpływowym; 

3) odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w pojemnikach do tego 

przeznaczonych i przekazane do właściwej utylizacji. 

2. Zabrania się odprowadzania ścieków powstających w trakcie mycia lub naprawy 

bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, ziemi lub cieków i zbiorników wodnych. 

3. Zabronione jest mycie oraz naprawa pojazdów samochodowych w pasie drogowym 

dróg publicznych oraz na ogólnodostępnych parkingach, za wyjątkiem uzasadnionych napraw 

spowodowanych awarią uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy. 

§5. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się w sposób określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3a oraz w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 

§6. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością 

gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia, nie 

rzadziej niż raz na kwartał. 

§7. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych należy dostosować do pojemności 

zbiornika, zużycia wody i aktualnie obowiązujących przepisów. 

Rozdział III 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami w taki 

sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi oraz nie 

zanieczyszczały terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§9. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe mogą 

przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli 

nad zachowaniem się zwierzęcia. 

Id: WHFES-PYCYU-UZDBT-AUYUU-RXMXL. Podpisany Strona 3



§10. Osoby wyprowadzające psy powinny przestrzegać zapisów art. 10a ust. 3 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638). 

§11. Właściciele zwierząt domowych podczas wyprowadzania zwierząt poza obręb 

nieruchomości są zobowiązani do posiadania przy sobie odpowiednich narzędzi (np. pakiet 

sanitarny, łopatka, worek foliowy) w celu usunięcia za ich pomocą zanieczyszczeń 

pozostawionych przez psy lub inne zwierzęta z obiektów i terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów, 

zieleńców. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów – 

przewodników. 

§12. Przy transporcie lub przenoszeniu zwierząt domowych, utrzymujący je muszą 

stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz do 

utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do użytku wspólnego. 

Rozdział IV 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§13. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

1) lokalizacja budynków, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, musi być 

zgodna z przepisami prawa budowlanego; 

2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odchodów i nieczystości ma 

następować w sposób zgodny z prawem i nie może powodować zanieczyszczenia terenu 

nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) nieruchomości muszą być zabezpieczone przed możliwością ich opuszczenia przez 

zwierzęta gospodarskie; 

4) należy uprzątnąć zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta gospodarskie oraz sprzęt 

i pojazdy wykorzystywane do obsługi tych zwierząt z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego. 

Rozdział V 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§14. 1. Obszary, na których znajdują się obiekty wykorzystywane odpowiednio do 

przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, gospodarki 

odpadami, altany śmietnikowe oraz obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

podlegają obowiązkowej deratyzacji.  

2. Deratyzację na terenach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzać w terminach od 

1 marca do 31 marca oraz od 1 października do 31 października. 
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