
UCHWAŁA NR XVI/125/2020 
RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 1 i art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późń zm.) w związku z art. 4 ust. 1, ust.2 

i ust. 2a pkt.4  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późń. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kaliszu uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc: 

1) Uchwała nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze 

Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 roku poz. 4411); 

2) Uchwała nr XLI/238/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 roku 

w sprawie zmiany uchwały  XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 

2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 roku poz. 8502); 

3) Uchwała nr XII/89/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 października 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały  XXXIII/201/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 

2017 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 roku poz. 9224). 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2020 r. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Mirosława Kobyłka 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/125/2020 

Rady Gminy Godziesze Wielkie 

z dnia 30 marca 2020 r. 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU   

NA TERENIE GMINY GODZIESZE WIELKIE 

/zwany dalej regulaminem/ 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

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

Wielkie. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach 

służących do użytku publicznego 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Godziesze Wielkie zapewniają utrzymanie 

nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z przepisów ustawy, w szczególności 

poprzez: 

1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, 

w sposób zgodny z niniejszym regulaminem i w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

2) korzystanie z dostarczonych przez podmiot odbierający odpady  pojemników i worków służących do 

zbierania odpadów komunalnych; 

3) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczanie ich, przy braku sieci 

kanalizacyjnej, poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie; 

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego (przez taką nieruchomość należy rozumieć nieruchomość należącą do danego właściciela – 

w części służącej do użytku publicznego), poprzez ich spryzmowanie przy krawędzi jezdni, z zachowaniem 

możliwości odpływu wody w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni i nie utrudniający ruchu pieszych 

i pojazdów; 

5) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, wyłącznie przy spełnieniu poniższych warunków: 

a) ścieki powstające podczas mycia pojazdów samochodowych odprowadzane są do  kanalizacji  sanitarnej  

lub  gromadzone  są  w zbiornikach bezodpływowych.  Ścieki  takie  nie mogą  być  odprowadzane  

bezpośrednio  do  zbiorników  wodnych  lub  do ziemi; 

b) dokonywanie mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków 

ulegających biodegradacji; 
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c) zabrania się mycia poza myjniami silników, podwozi i innych podzespołów samochodowych, w wyniku, 

których następuje usuwanie substancji olejowych i innych substancji ropopochodnych. 

6) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, wyłącznie po spełnieniu poniższych 

warunków: 

a) postępowania z powstającymi w wyniku naprawy pojazdu samochodowego odpadami w sposób zgodny 

z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa; 

b) prowadzenia napraw pojazdu samochodowego w taki sposób, aby uniemożliwić przedostawanie się 

płynów eksploatacyjnych i innych zanieczyszczeń do wód lub do gruntu; 

7) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi w wyniku prowadzenia działalności 

gospodarczej zgodnie z odrębnymi przepisami; 

8) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziału VI i VII niniejszego 

regulaminu. 

§ 3. 1.  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości 

na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (włączonych do gminnego systemu 

odbioru odpadów na podstawie odrębnej uchwały) organizuje Gmina w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na 

obszarach każdego typu zabudowy z podziałem na frakcje: 

1) papier, 

2) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) szkło, 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, odpady z tekstyliów i odzieży, odpady niekwalifikujące 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. 

3. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych zasad 

pozbywania się odpadów komunalnych określonych w niniejszym regulaminie i przepisach odrębnych. 

4. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do selektywnego 

odbierania wysegregowanych rodzajów odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 

regulaminie. 
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5. Właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi zwalnia się  

w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady jeżeli dokonują kompostowania 

odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów we własnym zakresie, 

w indywidualnym przydomowym kompostowniku. 

6. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy odpowiednio w workach, pojemnikach lub 

kontenerach. 

7. Odpady selektywnie zebrane wymienione w ust.2 pkt 1-4 odbierane będą przez przedsiębiorcę 

w terminach określonych harmonogramem. 

8. Wszystkie odpady komunalne wymienione w ust. 2, powstające w gospodarstwach domowych zbierane 

selektywnie, w ramach ponoszonej opłaty, mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), w dniach jego otwarcia. Szczegółowy sposób i rodzaje odpadów 

przyjmowanych do PSZOK określa Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów  Komunalnych, 

w Saczynie, Gmina Godziesze Wielkie. 

9. Odpady niebezpieczne należy gromadzić w gospodarstwach domowych w sposób uniemożliwiający ich 

negatywny wpływ na środowisko, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 

10. Przeterminowane lekarstwa można również umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 

oznakowanych pojemnikach znajdujących się np. na terenie aptek, placówek służby zdrowia oraz w innych 

punktach uczestniczących w ich zbiórce. 

11. Zużyte baterie inne niż przemysłowe i samochodowe można również umieszczać w przeznaczonych do 

tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświaty 

uczestniczących w ich zbiórce, natomiast akumulatory przemysłowe i samochodowe można dostarczyć do 

placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę. 

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazywać do punktów zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu. 

13. Powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin powinny 

trafić z powrotem do źródła ich dystrybucji tj. sklepów, hurtowni itp. 

14. Właściciel nieruchomości może dostarczyć do PSZOK odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 

200 kg rocznie z nieruchomości, zgodnie z Regulaminem PSZOK, które powstały w wyniku prowadzenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 

administracji. 

15. Odpady budowlane i rozbiórkowe w większych ilościach mogą zostać zagospodarowane poprzez: 

1) załadowanie do większego pojemnika, uniemożliwiającego pylenie zamówionego u przedsiębiorcy za 

dodatkową opłatą; 

2) dostarczenie na własny koszt czystego gruzu budowlanego w miejsce wskazane przez Gminę. 
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Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność 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, utrzymanie pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 4. 1.  Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie to: 

1) worki o pojemności od 60l do 120l; 

2) pojemniki o pojemności od 80l do 1100l; 

3) kosze uliczne o pojemności od 40l; 

4) kontenery. 

2. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania przepisów powszechnie obowiązujących. 

3. Worki segregacyjne o pojemności 120l dostarczane są przez przedsiębiorcę do każdego właściciela 

nieruchomości, za wyjątkiem worków brązowych dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi zwolnionych z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, zgodnie z §3 ust.5. 

4. Odpady komunalne selektywnie zbierane gromadzone są w kolorowych workach lub pojemnikach: 

1) niebieski z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem „Papier”; 

2) żółty z przeznaczeniem na  odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw 

sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne"; 

3) zielony z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczony napisem 

"Szkło"; 

4) brązowy z przeznaczeniem na  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, oznaczony napisem "Bio". 

5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach do tego 

przystosowanych dostarczonych przez przedsiębiorcę, w ramach umowy podpisanej z Gminą. Dopuszcza się 

również stosowanie pojemników stanowiących własność właściciela nieruchomości. 

6. Przyjmuje się, że każdy mieszkaniec Gminy produkować będzie około 50 litrów odpadów komunalnych 

na miesiąc. 

7. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do liczby mieszkańców oraz  ilości wytwarzanych na 

nieruchomości odpadów komunalnych. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych, na terenie nieruchomości, gdzie zamieszkuje: 

1) nie więcej niż 2 osoby – 80 l; 

2) od 3 do 4 osób – 120 l; 
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3) od 5 do 10 osób - 2x 120 l  lub 1x 240 l; 

4) od 11 do 15 osób  - 3 x 120 l lub 1 x 120 l  i 1 x 240 l; 

5) powyżej 15 osób- 4 x 120 l lub 2 x 240l; 

6) dla zabudowy wielolokalowej – pojemniki od 80l do 1100l. 

8. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) z jednego lub 

kilku pojemników ustawionych razem. 

9. W wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach, do zbierania większych ilości odpadów komunalnych, 

pojemniki mogą zostać wymienione na większe. Dopuszczalne jest również używanie worków. 

10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są 

wytwarzane, w tym prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 

zarządzający ogródkami działkowymi i inni, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników i ilość 

worków do indywidualnych potrzeb. 

§ 5. 1.  Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki i worki na odpady komunalne należy przetrzymywać w miejscu 

wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości. Gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodniez harmonogramem, 

przed wejściem (wjazdem) na teren nieruchomości (posesji) od strony drogi. Dopuszcza się także wjazd na 

teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów zgromadzonych 

w pojemnikach/kontenerach. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich 

opróżnienia. 

§ 6. 1.  Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich regularne 

zamiatanie i uprzątanie odpadów zalegających wokół pojemników. 

2. Za utrzymanie czystości w miejscu ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów odpowiedzialny 

jest właściciel nieruchomości a za zapewnienie czystości po dokonanym opróżnieniu pojemników odpowiedna 

podmiot odbierający odpady. 

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki  w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. Za stan sanitarny, techniczny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają 

podmioty zobowiązane do ich ustawienia. 

4. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów. 

5. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony poszczególnych elementów składowych. 
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Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 7. 1.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się 

powstałych odpadów komunalnych w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości zapobiegając przepełnianiu się urządzeń do gromadzenia odpadów. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich 

pojemnikach i workach określonych w §4., a następnie wystawienie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie i w harmonogramie odbioru odpadów, bądź 

dostarczenie odpadów selektywnie zebranych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Saczynie. 

3. Odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wyodrębnionych, dostępnych dla pracowników 

przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma 

sprzed wejścia lub wjazdu na nieruchomość (posesję). Właściciel ma obowiązek, w terminie określonym 

harmonogramem odbioru odpadów, wystawić pojemnik/worek przed wejście/wjazd na teren nieruchomości 

(posesji) od strony drogi oraz udostępnić przedsiębiorcy wejście/wjazd, a przedsiębiorca ma obowiązek 

odstawić pojemnik na miejsce, z którego został zabrany. 

4. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych 

osób trzecich. 

5. Opróżnianie pojemników stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, następuje 

w zależności od potrzeb z zachowaniem warunków sanitarnych, estetycznych i porządkowych (tak, aby 

nie dopuszczać do przepełnienia się pojemników i wysypywania się z nich odpadów). 

§ 8. 1.  Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy przeznaczony do 

gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są do systematycznego wywozu tych nieczystości 

z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływu tych nieczystości do 

gruntu lub wód gruntowych, gwarantując zachowanie porządku i czystości na terenie nieruchomości. 

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb ilości wszystkich osób 

zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

3. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych, 

cieków wodnych oraz pompowania ich na pola, łąki, itp. 

4. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych lub 

innych odpadów, powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji. 

5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na 

podstawie pisemnej umowy zawartej między właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą posiadającym 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 
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Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 9. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami mają obowiązek 

ograniczać ilość wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzić selektywną zbiórkę odpadów dla 

osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 10. 1.  Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia dla ludzi oraz powodować 

zanieczyszczeń terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

2. Zabronione jest pozostawienie psa i innych zwierząt domowych bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie 

uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób 

uniemożliwiający wydostanie się ich na zewnątrz. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) stałego i skutecznego ich dozoru; 

2) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt; 

3) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia; 

4) natychmiastowego usuwania przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 

jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. - nie dotyczy to osób niewidomych, korzystających 

z psów przewodników. 

Rozdział 7. 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 11. 1.  Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) na terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej, a przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne mieszkaniowe. 

2) na terenach gminy zabudowanych budynkami użyteczności publicznej. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej można utrzymywać zwierzęta gospodarskie, pod 

warunkiem, że: 

1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, 

2) gromadzenie i usuwanie nieczystości pochodzenia zwierzęcego odbywać się będzie zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

3) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości nie mogą mieć możliwości jej swobodnego 

opuszczenia. 
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Rozdział 8. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia 

§ 12. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa, sprzedaży, składowania lub 

magazynowania produktów rolno-spożywczych; 

2) na których znajdują się obiekty związane z gospodarowaniem odpadami oraz oczyszczaniem ścieków; 

3) na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej. 

2. Na obszarach wskazanych w ust.1 deratyzacje przeprowadza się w miesiącach kwiecień i maj. 

3. Na terenie całej gminy, w przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, 

deratyzacja może zostać przeprowadzona w dodatkowym terminie, na obszarze miejscowego zagrożenia. 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XVI/125/2020

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 30 marca 2020 roku

Zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r.

poz. 2010 z późn. zm.) rada gminy określa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa

miejscowego, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.

1579), która zobowiązała rady gmin dostosować uchwały wydane przed dniem wejsćia w życie tej

ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. do dnia 06 września 2020r.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedkładanej uchwały dostosowującej

rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy oraz modyfikacja obecnie funkcjonującego

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kaliszu.

Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione .
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