
RADA MIEJSKA
W MCSE

UCHWAŁA NR XL/275/13
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 3, 6, 7 i 8
oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie

1. Uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina w następującym
brzmieniu:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MOSINA

Rozdzial I.
Postanowienia ogólne

2. 1. W Regulaminie określa się zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina, a w
szczegóLności:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;

2) częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;

3) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

4) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

5) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

2. Zgodnie z art. 64 ust li 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy dotyczące:

1) prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych stałych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych stałych na
terenie nieruchomości:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych
źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposóbu pozbywania się odpadów komunalnych stałych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

określa Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Związku Międzygminnego
„Centrum Zagospodarowania Odpadów — SELEKT”.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
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1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r, poz. 391 z późn. zm.);

2) nieruchomości — rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

3) właścicielach nieruchomości — rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt
4, a także art. 2 ust. 3 ustawy;

4) umowach — rozumie się przez to umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, zawarte z podmiotem
uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

5) nieczystościach ciekłych — należy przez to rozumieć ścieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) zbiornikach bezodpływowych — należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 5 ustawy;

7) stacjach zlewnych — należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy;

8) podmiotach uprawnionych — należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami
organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez burmistrza ważne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie:

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części;

9) chowie zwierząt — rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na
tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

10) zwierzętach domowych — rozumie się przez to zwierzęta w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2012 r. Nr 908, poz. 985 z późn. zm.);

11) zwierzętach gospodarskich — rozumie się przez to zwierzęta w rozumieniu art. 4 pkt 18 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2012 r. Nr 908, poz. 985 z późn. zm.);

12) zwierzętach bezdomnych — rozumie się przez to zwierzęta w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2012 r. Nr 908, poz. 985 z późn. zm.);

13) zwierzętach nieudomowionych — rozumie się przez to zwierzęta w rozumieniu art. 4 pkt 21 ustawy z 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2012 r. Nr 908, poz. 985 z późn. zm.);

14) Regulaminie — rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Mosina”.

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

4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości,
wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez:

1) utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;

2) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich
należytego stanu sanitarno—higienicznego;

3) uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek,
podłóg, ścian i stropów, przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pomieszczeń 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
należytego stanu sanitarno—higienicznego;

4) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp.,
umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

5) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających następujące informacje:
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a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,

b) imię i nazwisko i adres osoby, bądź adres podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie nieruchomości,

c) regulamin porządkowy,

d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji,
straży gminnej, pogotowia wodociągowo—kanalizacyjnego, pogotowia gazowego;

6) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru lub zajętego;

7) utrzymanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;

8) utrzymywanie lasów w stanie zgodnym z planem urządzenia;

9) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności
i wykoszenia;

10) utrzymywanie skarp, nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w stanie
wykoszonym;

11) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami
itp.;

12) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

13) pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów
komunalnych oraz będących własnością osób fizycznych i prawnych;

14) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych, położonych wzdłuż ciągu
komunikacyjnego (chodników, dróg), do ich utrzymania w stanie nieutrudniającym bezpiecznego korzystania
z pasa drogowego;

15) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych,
powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

16) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z art. S ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć
na skraju chodnika, tak aby umożliwić usunięcie służbom porządkowym;

17) uprzątnięcie z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń, należy wykonać w sposób nieutrudniający zatrzymywanie się pojazdów oraz wsiadanie
i wysiadanie pasażerów;

18) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;

19) drobne naprawy pojazdów samochodowych takich jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie
nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe
dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie,
zgodnie z przepisami ustawy;

20) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

21) właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, mają
obowiązek:
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a) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenie samej piaskownicy, w sposób
zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczający przedostanie się zwierząt mogących
zanieczyścić piasek,

b) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w lit. a), tabliczki informującej
o zakazie wyprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu,

c) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub
każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi
zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających,

d) odrestaurowywania urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najnmiej raz na 5 lat;

22) właściciele nieruchomości lub zarządcy, na których znajdują się place zabaw dla dzieci, mają obowiązek
utrzymania, znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci, w należytej czystości i estetyce oraz
we właściwym stanie technicznym. Inne wymogi dotyczące utrzymania urządzeń służących do zabawy na
placach zabaw określają odrębne przepisy;

23) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw itp.,
regulaminów korzystania z nich;

24) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów IV i V niniejszego
Regulaminu;

25) zgłaszanie do Straży Miejskiej faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego
o wściekliznę.

5. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach;
dopuszcza się spalanie odpadów z drewTia (trociny, wióry, ścinki), a także korek i korę oraz papier i tekturę,
niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp., o ile nie jest to sprzeczne z zasadami
współżycia społecznego;

2) wyrzucania odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych
właścicieli;

3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

4) niszczenia, uszkadzania, oklejania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw,
urządzeń do zbierania odpadów, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów,
transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków oraz zewnętrznych
części gablot na terenie gminy Mosina, niszczenia lub uszkadzania roślinności, deptania trawników oraz
zieleńców itp.;

5) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie, a także na słupach energetycznych i oświetleniowych, bez
zgody właściciela: afiszy reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

6) malowania, np. graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

7) wyprowadzania psów na terenach przeznaczonych dla zabaw dzieci i terenach przeznaczonych do uprawiania
sportu;

8) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

9) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych, szczególnie w miejsca do tego celu
nieprzeznaczone;

10) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

11) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

12) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe;

13) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp.;
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14) parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych, chodnikach i placach, poza miejscami
dozwolonymi, z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników
balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego
przeznaczonych.

6. Dopuszcza się, po zasięgnięciu opinii odpowiednich służb Urzędu Miejskiego w Mosinie, po
wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi, zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego
do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej.

Rozdział III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów

przeznaczonych do użytku publicznego

7. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji;

2) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych, pracownicy podmiotu
uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

3) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras
wyznaczonych harmonogramem.

Rozdział IV.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:

1) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą
też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt;

2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza ogrodzoną
posesją.

9. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a) obowiązkowi rejestracji podlega każdy pies powyżej 3 miesiąca życia. Zasady rejestracji określi Gmina
Mosina odrębnymi przepisami,

b) każdy pies musi być wyprowadzany poza teren nieruchomości na smyczy; psy ras agresywnych
i niebezpieczne dla otoczenia muszą mieć nałożony kaganiec,

c) stosowanie tablic ostrzegawczych — informacyjnych przy wejściu na teren nieruchomości o grożącym
niebezpieczeństwie oraz zapewnienie szczelności ogrodzenia,

d) wnoszenie opłaty od posiadania psów na zasadach, w terminach i wysokości określonej w uchwale Rady
Miejskiej w Mosinie;

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny nadzór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów — przewodników,

c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk
oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej,

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego
przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli
nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
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e) natychmiastowe usuwanie 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.; 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,

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej.

3. Postanowienia powyższe dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt
domowych.

10. Obowiązki określone w 9, nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów
specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów,
regulujących szczegółowe zasady działania jednostek, takich jak: Polskie Siły Zbrojne, Policja, Straży Granicznej
i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa,
Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób
niepełnosprawnych.

11. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych,
ulegają odłowieniu przez podmiot uprawniony i dowiezieniu docelowo do schroniska dla bezdomnych zwierząt,
z którym Gmina Mosina ma podpisaną stosowną umowę.

12. Obowiązek utylizacji zwłok zwierzęcych należy do:

1) osób posiadających zwierzęta;

2) zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego;

3) Gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

13. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy, reguluje odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Mosinie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mosina”.

Rozdział V.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wylączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

14. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
wyznaczonych zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe,
ogrody działkowe.

3. 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 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);

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

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są
przestrzegać zapisów 4 i 5 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku:
wiosną i jesienią oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni, realizowaną przez podmiot
uprawniony;
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3) pszczoły 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.

Rozdział VI.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

15. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Gminy Mosina
określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji.

16. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Gminy Mosina, w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.

Rozdział VII.
Postanowienia końcowe

17. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz
Gminy Mosina na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2. Do kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów niniejszego Regulaminu upoważnieni
są:

1) funkcjonariusze Straży Miejskiej;

2) osoby legitymujące się upoważnieniem Burmistrza Gminy Mosina do przeprowadzania kontroli;

3) jednostki działające na podstawie odrębnych przepisów.

18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

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

PRZEWC
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Uzasadnienie

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do jej zadań własnych. Instrumentem wykonania
przypisanych gminie zadań jest prawo stanowienia w sprawach wspólnoty gminnej, w które wyposażył ją
ustawodawca. Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), upoważnił gminy do wydawania przepisów prawa miejscowego, a ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach skonkretyzowała w art. 4 zakres tego upoważnienia. W związku z wejściem
w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), koniecznym stało się uchwalenie nowego Regulaminu utrzymania czystości
i porządku w gminach.

PRZEWOD RADY
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