
Uchwała Nr LXI/442/2006
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 sierpnia 2006r.

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441/ w 
związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008/, po 
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w 
Swarzędzu uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Swarzędz w następującym brzmieniu:

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

 

§ 2

1. Regulamin obowiązuje:
1/ właścicieli nieruchomości,
2/ mieszkańców,
 3/ osoby przebywające czasowo na terenie Miasta i Gminy Swarzędz,
4/ przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i 
porządku,
  o których mowa w art.7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.

2. Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest podmiot, 
posiadający wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz ważne 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 



ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych

 

§ 3

1.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania na jej terenie 
czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.

2.Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń oraz podjęcie działań ograniczających śliskość:
 1/ z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
 2/ z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego - 
chodnika -    położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 
5 ust. 1 pkt 4 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie po ich 
wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę 
występujących potrzeb.

3a. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z 
zachowaniem minimum 1 m od pnia drzewa (lub innych roślin), w sposób nie 
utrudniający ruchu pieszych
i pojazdów. Inne zanieczyszczenia należy umieszczać w stosownych 
pojemnikach.

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać pod 
warunkiem, że ścieki po przejściu przez osadnik odprowadzane są do 
kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania 
ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

5. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być 
przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują 
zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

6. Obowiązek wywozu zebranych przez właścicieli nieruchomości liści opadłych 
z drzew miejskich należy do zarządcy drogi.

 

ROZDZIAŁ III
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych

 

§ 4

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość 
pojemników o minimalnej pojemności 120 dm3 służących do zbierania 
odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 1e regulaminu.

1a. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny zapewniać gwarancję 



bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących 
odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń 
załadowczych pojazdów,

1b. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości 
powinna zapewnić nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) pojemników oraz 
utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.

1c. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić dezynfekcję pojemników i 
kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych co najmniej 
raz na kwartał.

1d. Jako średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez 
statystycznego mieszkańca w ciągu tygodnia  przyjmuje się 5 kg dla 
mieszkańca miasta Swarzędza, co odpowiada 20-35 dm3 oraz 3kg dla 
mieszkańca gminy, co odpowiada 12 -21 dm3.

1e. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy 
gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych, o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące 
normy:

1/ dla szkół wszelkiego typu -  3 dm3 na każdego ucznia (studenta) i 
pracownika;
2/ dla żłobków i przedszkoli  - 3 dm3 na każde dziecko i pracownika;
3/ dla lokali handlowych – 50 dm3 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, 
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 dm3 na lokal;
4/ dla punktów handlowych poza lokalem –  50 dm3 na każdego 
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 dm3 na każdy punkt;
5/ dla lokali gastronomicznych – 20 dm3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
6/ dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 
120 dm3;
7/dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 dm3 na każdych 10 
pracowników;
8/ dla internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 dm3 na jedno łóżko;
9/ dla ogródków działkowych – 20 dm3 na każdą działkę w okresie od 1 marca 
do 31 października każdego roku,  i 5 dm3 poza tym okresem. (Dopuszcza się 
jeden pojemnik dla większej liczby działek, o pojemności stanowiącej iloczyn 
normatywnej pojemności
i liczby działek).
1f. Ilość wytworzonych nieczystości ciekłych dla nieruchomości wylicza się wg 
zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 
2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, 
poz. 70).

2. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, 
właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt przedsiębiorcy świadczącemu usługi 
w zakresie odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.

3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane 
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75, poz. 690,z późn. zm./.



4. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy w uzgodnionym terminie 
swobodny dostęp do pojemników.

5. Gmina Swarzędz stwarza możliwość selektywnego zbierania papieru i 
tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali w ogólnodostępnych pojemnikach 
do selektywnej zbiórki surowców wtórnych o następujących kolorach:

 1/ niebieski - na papier i tekturę,
 2/ zielony - na szkło kolorowe,
 3/ biały - na szkło bezbarwne,
 4/ żółty - na tworzywa sztuczne i metale

5a. Właściciel nieruchomości i przedsiębiorca przystępujący do selektywnego 
zbierania odpadów zobowiązany jest do przestrzegania wymagań określonych 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
opakowaniowymi/Dz. U. Nr 219, poz.1858/.

5b. W rejonach zabudowy jednorodzinnej prowadzi się selektywną zbiórkę 
następujących rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

 1/ surowców wtórnych: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali,
 2/ pozostałych odpadów przekazywanych na składowisko lub do kompostowni.

5c. W rejonach zabudowy jednorodzinnej worki do selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych dostarcza Zakład Gospodarki Komunalnej. Worki 
dostarczane są właścicielom nieruchomości, którzy zgłoszą chęć dokonywania 
selektywnej zbiórki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i zostaną objęci 
harmonogramem.

5d. Odbiór surowców wtórnych i dostawa nowych worków odbywa się raz w 
miesiącu w terminach określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

6. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni 
powstają odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania i 
przekazywania przedsiębiorcy, o którym mowa w §. 11. Z obowiązku zwolnione 
są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów roślinnych we własnym 
zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla 
otoczenia.

6a. Zabrania się spalania odpadów na terenie nieruchomości z wyjątkiem 
spalania przez osoby fizyczne odpadów roślinnych powstających na terenie 
nieruchomości, jeżeli nie narusza to przepisów odrębnych oraz nie powoduje 
uciążliwości dla sąsiadów, w miesiącach: marzec, kwiecień, wrzesień i 
październik, po uprzednim zgłoszeniu w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Swarzędzu.

7. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonym miejscu na terenie 
nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych, w sposób nie 
utrudniający korzystania
z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

8. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, zbiera się w 
pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie, wynajętych od 
przedsiębiorcy odbierającego odpady,



w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, służącym do zbierania 
odpadów komunalnych.

 

§ 5

1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: 
chodnikach, parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być 
zbierane w koszach przeznaczonych do tego celu. 

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty 
służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach 
lub obiektach koszy o objętości od 20 do 50 l oraz ich systematycznego 
opróżniania nie dopuszczając do przepełnienia.

 

§ 6

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 
1/ wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość 
pojemników na  odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2/ uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

 

§ 7

W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy 
art. 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3a i pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych

 

§ 8

1.Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych powinna 
być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:

 1/ raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej,
 2/ dwa razy w tygodniu dla budynków wielorodzinnych w zabudowie 
wielopiętrowej,
 3/ raz na miesiąc dla zabudowy jednorodzinnej.

2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i odpadów roślinnych powinno 
odbywać się na bieżąco,  w zależności od potrzeb, w sposób uzgodniony z 
przedsiębiorcą określonym w § 11.

3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych i osiedlowych powinna być 



dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być 
niższa niż raz w tygodniu, a w przypadku gromadzenia w nich odpadów 
wymienionych w § 15 ust.1 pkt 9 co najmniej raz dzienne.

 

§ 9

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: 
śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów z remontów, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach jakichkolwiek odpadów.

 

§ 10

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego 
usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, z częstotliwością 
ustaloną przez przedsiębiorcę ze stacją zlewną, a w przypadku wcześniejszego 
zapełnienia zbiornika zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy, w celu ustalenia 
terminu odbioru.

 

§ 11

Właściciel nieruchomości zapewnia wykonanie obowiązków, o których mowa w 
§ 8 i § 10, poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie 
na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do przechowywania, przez okres dwóch lat, dowodów 
potwierdzających wykonanie powyższych usług w postaci rachunków lub faktur.

 

§ 12

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udzielania informacji związanych 
z odbieraniem odpadów komunalnych i usuwaniem nieczystości ciekłych oraz 
do przedstawiania do wglądu dokumentów, o których mowa w § 11, 
urzędnikom posiadającym stosowne upoważnienia, wynikające z przepisów 
prawa oraz strażnikom Straży Miejskiej w Swarzędzu.

 

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

 

§ 13

1. Niesegregowane odpady komunalne (z wyłączeniem odpadów 



niebezpiecznych) zebrane z terenu Gminy Swarzędz, które nie mogą być 
poddane odzyskowi, należy składować na Składowisku odpadów w Rabowicach 
lub do innych instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i 
ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 
późn. zm.).

2. Odpady z selektywnej zbiórki prowadzonej na terenie Gminy Swarzędz 
należy przekazywać do Zakładu Gospodarki Komunalnej lub do innych instalacji 
bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

3.Odpady wielkogabarytowe należy przekazywać na Składowisko odpadów w 
Rabowicach bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

 

 

§ 14

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków 
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także 
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi 
właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

 

§ 15

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1/ prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psu rasy uznawanej za agresywną 
zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie wykazu ras psów uznawanych za 
agresywne /Dz. U. Nr 77, poz. 687/ lub  zagrażającemu otoczeniu, do 
nałożenia kagańca;

2/ w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się prowadzenie psa 
bez smyczy,  pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub 
opiekun sprawuje kontrolę  nad jego zachowaniem.

 3/ zarejestrowania psa w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz w terminie 14 dni 
od wejścia  w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane:
imię i nazwisko właściciela,
adres właściciela,
numer identyfikacyjny nadany psu;

 4/ oznakowania psa znaczkiem identyfikacyjnym wydawanym nieodpłatnie w  



Urzędzie  Miasta i Gminy Swarzędz;

 5/ wyrejestrowania psa w terminie 14 dni od padnięcia;

 6/ nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a 
także na  kąpieliska;

 7/ nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi 
ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki 
społecznej, szkół  i placówek wychowawczych, placówek kulturalno - 
oświatowych o ile władający tymi  budynkami nie postanowią inaczej; zakaz 
nie dotyczy psów przewodników;

 8/ zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej 
zwierzęcia;

 9/ natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez 
zwierzęta domowe  w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a w szczególności  na chodnikach, jezdniach, placach, 
parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w torbach 
plastikowych lub papierowych, mogą być składowane  w komunalnych 
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób 
 niewidomych, korzystających z psów przewodników.

2. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają 
przewoźnicy świadczący te usługi.

§ 16

Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności gady, płazy, ptaki, w 
lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed 
wydostaniem się z pomieszczenia.

 

§ 17

Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez 
opieki realizowana jest przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie 
oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom. Szczegółowe 
zasady określa art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.

ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na 

terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 18

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach 



zagospodarowania przestrzennego jako takie.

2. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich 
(z wyjatkiem gołębi) w mieście Swarzędz na obszarze wyznaczonym ulicami: 
Słowackiego, Cybińska, Cmentarna, Cieszkowskiego, Kobylnicka, Zwycięstwa, 
Grudzińskiego, Sporna, Wrzesińska, Sołecka, Kościuszki, Średzka, Złota, 
Platynowa, Staniewskiego, Graniczna, Zielona, Warzywna, Siewna, Józefa 
Rivoli, Przybylskiego, Modrzejewskiej, Staszica, Tortunia, Szumana, Kirkora, 
Poznańska, zgodnie z granicami Gminy Swarzędz, Strzelecka, Św. Marcin, 
Zamkowa, Cieszkowskiego, Słowackiego – zgodnie z załącznikiem graficznym 
nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym gołębi, dotyczy także 
terenów w promieniu 50m od budynków wielorodzinnych, urzędów, organów 
administracji, szkół i placówek
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno - 
oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sakralnych.

4. Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach należących do 
Polskiego Związku Działkowców określa statut  Polskiego Związku Działkowców.

5. Postanowienia pkt. 1, 2, i 3 w zakresie utrzymywania pszczół nie dotyczą 
terenu Państwowego Instytutu Weterynaryjnego przy ul. Poznańskiej 35 w 
Swarzędzu.

6. Postanowienia pkt 1, 2, 3 nie dotyczą chowu i utrzymywania do 10 sztuk 
królików i 10 sztuk  drobiu.

7. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się 
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1/ posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

2/ wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej 
skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest 
prowadzona;

3/ pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 
m  od granicy  nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 
pszczoły  nie stanowiły uciążliwości  dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

8. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:

1/ przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych;

 2/ gromadzenia i usuwania nieczystości i odpadów powstałych w związku z 
hodowlą zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3/ składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od granicy pasa 
drogowego drogi publicznej;

4/ przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest 
hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez 
podmiot uprawniony.



ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzania

 

§ 19

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz 
w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości, oraz do okazywania się 
dowodem jej wykonania na żądanie osoby kontrolującej.  Obowiązek ten, w 
odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany 
tylko w miarę potrzeby.

 

§ 20 

Deratyzację budynków przeprowadza się w terminach:
1/wiosennym - kwiecień
2/jesiennym – listopad
3/lub na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

 

§ 21.

 Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

 

§ 22. 

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, 
sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.

2. Kontrolę i egzekwowanie przepisów regulaminu powierza się Policji, Straży 
Miejskiej w Swarzędzu oraz merytorycznym pracownikom Urzędu Miasta i 
Gminy w Swarzędzu posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzędz.

3.Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według 
przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

§ 23

 

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



 

§ 24

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej w 
Swarzędzu Nr XLVII/500/2002 z dnia 27 marca 2002r.

 

§ 25

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

 

 

 

UZASADNIENIE
 do Uchwały Nr LXI/442/2006
Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 30 sierpnia 2006r.

 

 Zadania i obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie 
gminnym oraz ustawy z dnia13 września 1996r o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.
 Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach nałożył na gminy obowiązek określenia szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy. Realizując 
ten obowiązek, został opracowany nowy Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz zatwierdzony Uchwałą Nr 
LIV/400/2006  Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.03.2006r.
 Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr PN.II-5.0911-249/06 
z dnia 27 kwietnia 2006r orzekł o nieważności w/w uchwały w całości.
W związku z powyższym przygotowano nowy Regulamin o utrzymaniu 
czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.


