Załącznik do uchwały nr XIV/145/2020
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 maja 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Września.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Września (dalej „Gmina”).
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy zobowiązani są do prowadzenia
selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) tworzyw sztucznych,
2) szkła,
3) papieru,
4) metalu,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) bioodpadów,
7) odpadów niebezpiecznych,
8) przeterminowanych leków i chemikaliów
9) 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,
10) zużytych baterii i akumulatorów,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
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13) odpadów tekstyliów i odzieży
14) zużytych opon,
15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne.
§ 3. Właściciele nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy zobowiązani są do uprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (np. liści, chwastów) z części nieruchomości służących
do użytku publicznego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów
oraz mając na uwadze konieczność ochrony istniejącej zieleni i infrastruktury.
§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
i ogólnospławnej lub zbiornika bezodpływowego. Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do kanalizacji deszczowej oraz do środowiska gruntowo-wodnego.
§ 5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, związane z ich bieżącą
eksploatacją, mogą odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod warunkiem braku
negatywnego oddziaływania na środowisko w postaci emisji hałasu i spalin, a także pod
warunkiem, że czynności te nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowowodnego.
Rozdział III
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i
worków oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenach nieruchomości:
1) zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej: 120 l, 240 l;
2) zamieszkałych, w zabudowie wielolokalowej: 120 l, 240 l, 1100 l, KP-5, KP-7;
3) niezamieszkałych: 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, KP-5, KP-7;
4) niezamieszkałych, stanowiących tereny przeznaczone do użytku publicznego: 20 l-60 l.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników, w tym worków służących do gromadzenia odpadów
komunalnych zbieranych w sposób selektywny, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6.
1) na terenach zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej:
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a) do gromadzenia frakcji odpadów zbieranych selektywnie, takich jak: tworzywa
sztuczne, szkło, papier, metal oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
zastosowanie mają worki o pojemności 120l, w kolorach:
- żółty – na odpady z tworzyw sztucznych, metali oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, oznaczone napisem: „Metale i tworzywa sztuczne”,
- zielony – na odpady ze szkła, oznaczone napisem „Szkło”,
- niebieski – na odpady z papieru, w tym tektury, oznaczone napisem „Papier”;
b) do gromadzenia bioodpadów – pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”;
2) na terenach zamieszkałych, w zabudowie wielolokalowej – pojemniki o pojemności 120 l,
240 l oraz 1100 l – 1500 l, w tzw. zestawach składających się z odpowiednio oznaczonych
pojemników,
a) na odpady z tworzyw sztucznych
wielomateriałowe

i metali oraz odpady opakowaniowe

- pojemnik w kolorze żółtym, oznaczony napisem „Metale i

tworzywa sztuczne”;
b) na odpady ze szkła – pojemnik w kolorze zielonym, oznaczony napisem „Szkło”,
c) na odpady z papieru – pojemnik w kolorze niebieskim, oznaczony napisem „Papier”,
d) na bioodpady – pojemnik w kolorze brązowym, oznaczony napisem „Bio”.
3) na terenach niezamieszkałych – worki o pojemności 60 l – 120 l oraz pojemniki o
pojemności 1100 l – 1500 l:
a) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - na odpady z tworzyw
sztucznych, metali oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
b) zielony, oznaczony napisem „Szkło” - na odpady ze szkła;
c) niebieski, oznaczony napisem „Papier” - na odpady z papieru, w tym tektury;
d) brązowy, oznaczony napisem „Bio” – na bioodpady.
§ 7. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników i worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości:
1) zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej: 120 l;
2) zamieszkałych, w zabudowie wielolokalowej: 120 l;
2. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenach nieruchomości:
1) niezamieszkałych: 60 l;
2) niezamieszkałych, stanowiących tereny przeznaczone do użytku publicznego: 20 l.
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§ 8. 1. Ilość i wielkość pojemników i worków na terenie nieruchomości zamieszkałych powinna być
dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców danej nieruchomości, z uwzględnieniem
liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków, a także z uwzględnieniem średniej
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
2. Ilość i rozmieszczenie pojemników na odpady na terenach nieruchomości niezamieszkałych, w
pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych oraz na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego oraz średniej ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych.
§ 9. Na terenach nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, na których nie ma
możliwości ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów, dopuszcza się stosowanie
worków.
§ 10. Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych i odpadów segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości.
§ 11.Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są udostępnić
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne pojemniki, w tym worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych w terminach zgodnych z obowiązującym na terenie gminy harmonogramem
odbioru odpadów:
1. w zabudowie jednorodzinnej poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dojazd lub udostępnienie ich

w specjalnie w tym celu

wyznaczonych miejscach,
2. w zabudowie wielolokalowej poprzez zapewnienie bezkolizyjnego dostępu do altan i stanowisk z
pojemnikami na odpady komunalne, umożliwiającego swobodne toczenie pojemników.
§ 12. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego zobowiązani są udostępnić podmiotowi odbierającemu odpady komunalne pojemniki,
w tym worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w terminach odbioru odpadów.
§ 13. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, a także miejsca gromadzenia
odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Rozumie się przez to: gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach,
pojemnikach i workach, w taki sposób aby nie dochodziło do przepełnienia pojemników i worków,
niedopuszczanie do zalegania odpadów poza pojemnikami i workami, okresowe mycie i
dezynfekcję pojemników, konserwację oraz wymianę uszkodzonych pojemników.
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Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14.
1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) w centrum miasta – raz w tygodniu (przy czym za centrum miasta przyjmuje się następujące
ulice: Jana Pawła II, Rynek, Kościelna, Dzieci Wrzesińskich, Rzeczna, Plac św. Stanisława,
Sienkiewicza Henryka, Sądowa, Ratuszowa, Fabryczna, Harcerska, Chopina Fryderyka,
Mickiewicza Adama, Miłosławska, Warszawska, ks. Laskowskiego Jana, Sienna,
Moniuszki),
2) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
3) w zabudowie wielololokalowej – raz w tygodniu,
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób
selektywny z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) szkło, tworzywa sztuczne, metal, odpady opakowaniowe i wielomateriałowe i papier:
bez względu na typ zabudowy raz w miesiącu poprzez przekazanie ich u źródła podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub poprzez
przekazanie ich do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
2) bioodpady:
a) w centrum miasta - zgodnie z §14 ust. 1 pkt 1 – raz w tygodniu,
b) w zabudowie jednorodzinnej oraz wielolokalowej - w okresie od kwietnia do października –
raz w tygodniu, natomiast w okresie od listopada do marca – raz na dwa tygodnie
zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady.
3) odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 można również bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu
Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych we Wrześni. Przekazanie przez mieszkańców

odpadów następuje zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości niezamieszkałych oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – raz
w miesiącu.
§15.

Przeterminowane leki, pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych, można także

przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w aptekach. Wykaz aptek wraz z ich
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lokalizacją gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
§ 16. 1. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
przydomowych kompostownikach.
2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, prowadzi kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
przydomowym kompostowniku zwalnia się go w całości z obowiązku posiadania pojemnika na
bioodpady.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych z częstotliwością, która wynika z pojemności zbiorników i tempa
zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.
Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 18. Wytwórcom odpadów komunalnych, zaleca się zmniejszanie objętości odpadów poprzez
zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed
umieszczeniem w pojemniku na odpady oraz opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed
umieszczeniem w pojemniku na odpady zbierane selektywnie w celu ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem

lub

uciążliwością

dla

ludzi

oraz

przed

zanieczyszczeniem

terenów

przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 19. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do
zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi,
a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
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a) na terenie gminy służącym do użytku publicznego, każdego psa należy prowadzić na uwięzi lub
z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy ono psów
ras uznanych za agresywne,
b) zwolnienie psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczając
dostęp osób

trzecich oraz musi być odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym

ostrzeżeniem;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
3. Postanowienia §19 dotyczą także innych zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych.
Rozdział VII
Wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach.
§ 20. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych
w granicach administracyjnych miasta Września, z wyłączeniem ogrodów działkowych oraz
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zwierzęta gospodarskie można utrzymywać na potrzeby własne poza terenami zabudowy
mieszkaniowej wielolokalowej.
3. Utrzymywanie zwierząt na potrzeby własne powinno być usytuowane i prowadzone w taki
sposób, aby:
1) nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia,
2) nie powodowało zanieczyszczeń powietrza, gleby i wody,
3) nie powodowało innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na
pobyt stały lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń.
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§ 21. Właściciele prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek:
1. usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy, ściółki itp. pozostawionych na ulicach,
placach i w innych miejscach publicznych w sposób nie powodujący zanieczyszczeń środowiska,
2. pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granic nieruchomości
i drogi publicznej. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy oddzielić
pasiekę stałą przeszkodą (np. parkan, żywopłot) o wysokości min. 3 m.
Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami wielolokalowymi.
2. Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy głównie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,
korytarzy

piwnicznych,

węzłów

ciepłowniczych,

studzienek,

przyłączy

kanalizacyjnych

znajdujących się na obszarach, o których mowa w ust. 1.
3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana co najmniej raz w roku, w okresie
od kwietnia do maja lub od września do października oraz każdorazowo w przypadku licznych
stwierdzeń gryzoni na terenie nieruchomości.
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