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UCHWAŁA NR VIII/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin (t.j. Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 950), zmienionej uchwałą nr LXIX/685/2018 Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 12 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 1580)
Na podstawie 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 2018 r., poz. 1454 ze zm.), w związku z art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r.,
poz. 950) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 4 ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie:
„13. odpady biodegradowalne – zielone”.
2. w § 4 ust. 1 dodaje się pkt 17) w brzmieniu:
„17. odpady biodegradowalne – kuchenne”.
3. w § 5 w ust. 2 w pkt 1) dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„e) właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej mogą korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadku posiadania
przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz właściwego selektywnego gromadzenia
w nim odpadów biodegradowalnych - zielonych i biodegradowalnych - kuchennych, właściciel
jest zwolniony z obowiązku wyposażania nieruchomości w pojemnik/worki do ich zbierania”.
4. w § 5 w ust. 2 w pkt 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:
„f) właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej, którzy złożyli oświadczenie o prowadzeniu przydomowego kompostownika,
nie są objęci selektywną zbiórką odpadów biodegradowalnych- zielonych i biodegradowalnychkuchennych z miejsc ich wytwarzania”.
5. w § 5 w ust. 2 w pkt 1) dodaje się lit. g) w brzmieniu:
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„g) prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej powinien zgłosić do Urzędu Miejskiego w Jarocinie, nie później niż w ciągu
miesiąca od momentu rozpoczęcia jego użytkowania, poprzez złożenie odrębnego
oświadczenia”.
6. w § 5 w ust. 2 w pkt 1) dodaje się lit. h) w brzmieniu:
„h) w przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel
nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej powinien poinformować Urząd
Miejski w Jarocinie, nie później niż w ciągu 14 dni o zmianie dotychczasowego sposobu
zagospodarowania odpadów biodegradowalnych - zielonych i biodegradowalnych –
kuchennych poprzez złożenie odrębnego oświadczenia”.
7. w § 7 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych – kuchennych dostarczane są
bezpłatnie mieszkańcom Gminy Jarocin w ilości 1 pojemnik na gospodarstwo domowe. W przypadku
nieużywania pojemnika przez 2 kolejne miesiące, pojemnik podlega zwrotowi na koszt właściciela do
Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o”.
8. w § 7 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:
„1d. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość pojemników na odpady biodegradowalne kuchenne, będą one dostarczane przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w formie kaucji lub
dzierżawy”.
9. w § 7 w ust. 2 w pkt 2) dodaje się lit. g) w brzmieniu:
„g) pojemnik brązowy o pojemności 80l do zbierania odpadów biodegradowalnych – kuchennych,
z otworami wentylacyjnymi na ścianach bocznych korpusu oraz w pokrywie pojemnika,
z zamontowanym transponderem RFID i białym napisem BIO”.
10. w § 7 w ust. 2 w pkt 3) dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„e) pojemnik brązowy o pojemności 80l lub 240l do zbierania odpadów biodegradowalnych –
kuchennych, z otworami wentylacyjnymi na ścianach bocznych korpusu oraz w pokrywie
pojemnika, z zamontowanym transponderem RFID i białym napisem BIO”.
11. w § 7 w ust. 2 w pkt 3) dodaje się literę f) w brzmieniu:
„f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wcześniejszej zgodzie wyrażonej przez Urząd
Miejski w Jarocinie, dopuszcza się pojemnik brązowy o pojemności 660l do zbierania odpadów
biodegradowalnych – kuchennych, z otworami wentylacyjnymi w pokrywie pojemnika,
z zamontowanym transponderem RFID i białym napisem BIO”.
12. w § 7 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Jarocin dopuszcza się
stosowanie pojemników, o których mowa w punkcie 3 lit. a), d), e) i f) lub po wcześniejszej zgodzie
wyrażonej przez Urząd Miejski w Jarocinie worków o których mowa w punkcie 2 lit. od a) do e).
Zastosowanie pojemników lub worków innych niż wskazane ww. punktach wymaga zgody Urzędu
Miejskiego w Jarocinie”.
13. w § 7 ust. 4 po pkt 6) dodaje się pkt 7) w brzmieniu:
„7. BIO”.
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12. w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:
Rodzaj odpadu

Odpady komunalne
zmieszane

nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie
jednorodzinnej

nieruchomości zamieszkałe
w zabudowie wielorodzinnej

nieruchomości niezamieszkałe
przez mieszkańców, na których
powstają odpady komunalne

Jeden raz na dwa tygodnie.

Pojemniki do 1100 l włącznie
- jeden raz na dwa tygodnie.
Pojemniki od 4000 l
włącznie-sukcesywnie po
zapełnieniu pojemnika,
jednak nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu.
Sukcesywnie po zapełnieniu
pojemnika jednak nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu.

Pojemniki do 1100 l włączniejeden raz na dwa tygodnie.
Pojemniki od 4000 l włączniesukcesywnie po zapełnieniu
pojemnika, jednak nie rzadziej niż
jeden raz na dwa tygodnie.

Sukcesywnie po zapełnieniu
pojemnika jednak nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu.
Sukcesywnie po zapełnieniu
pojemnika jednak nie rzadziej
niż jeden raz w miesiącu.
--

Jeden raz w miesiącu.

Papier

Jeden raz w miesiącu.

Tworzywa sztuczne

Jeden raz w miesiącu.

Szkło

Jeden raz w miesiącu.

Odpady biodegradowalne zielone
(trawa, liście i drobne gałęzie)

Odpady biodegradowalne kuchenne
Popiół
(popiół i żużel z palenisk
domowych)

Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie maj - listopad).
Jeden raz w miesiącu
(w okresie grudzień kwiecień).
Jeden raz na dwa tygodnie.

Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie październik
- kwiecień)
Jeden raz w miesiącu
(w maju i wrześniu).
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza
się inną częstotliwość
uzgodnioną przez Urząd
Miejski w Jarocinie

Sukcesywnie
po zapełnieniu pojemnika
jednak nie rzadziej
niż jeden raz w tygodniu.
Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie październik
- kwiecień)
Jeden raz w miesiącu
(w maju i wrześniu).
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza
się inną częstotliwość
uzgodnioną przez Urząd
Miejski w Jarocinie

Jeden raz w miesiącu.

Jeden raz w miesiącu.

Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie maj - listopad).
Jeden raz w miesiącu
(w okresie grudzień - kwiecień).
Jeden raz na dwa tygodnie.

Jeden raz na dwa tygodnie
(w okresie październik
- kwiecień)
Jeden raz w miesiącu
(w maju i wrześniu)
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się inną
częstotliwość uzgodnioną
przez Urząd Miejski w Jarocinie

13. § 11 otrzymuje brzmienie:
„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości
odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach lub
workach i przekazanie ich przedsiębiorcy, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbieranie
odpadów komunalnych”.
14. w § 12 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) odpady biodegradowalne – zielone, które będą zbierane na terenie nieruchomości zamieszkałych
jednorodzinnych (trawa, liście i drobne gałęzie), będą okresowo odbierane 1 raz na dwa tygodnie
w okresie od maja do listopada oraz jeden raz w miesiącu w okresie od grudnia do kwietnia
w jednorazowej ilości nie większej niż 4 worki. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady
samodzielnie i na własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
Gminy, który jest zlokalizowany w miejscowości Witaszyczki”.
15. w § 12 ust. 1 po pkt 2) dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:
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„2a) odpady biodegradowalne – kuchenne, zbierane na terenie nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie jednorodzinnej, będą odbierane jeden raz na dwa tygodnie. W nieruchomościach
zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej sukcesywnie po zapełnieniu pojemnika jednak
nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. W nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne biodegradowalne - kuchenne, w ramach potrzeb nie rzadziej jednak niż jeden raz
na dwa tygodnie”.
16. w § 12 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„5) zużyte baterie są również zbierane i odbierane w systemach zbiórki prowadzonych na terenach
placówek edukacyjnych. Zużyte baterie mieszkańcy mogą również dostarczać samodzielnie i na
własny koszt do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który
zlokalizowany jest w Witaszyczkach”.
17. w § 12 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie:
„6) kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, będzie okresowo odbierany (2 razy w ciągu
roku w miesiącach: marzec/kwiecień, wrzesień/październik) za pomocą mobilnego punktu zbierania
odpadów niebezpiecznych i problemowych - tzw. gratowozu. Mieszkańcy mogą również dostarczać
w/w odpady samodzielnie i na w własny koszt do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany w Witaszyczkach oraz w systemie
określonym odrębnymi przepisami, w punktach sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu”.
18. w § 12 ust. 2 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) odpady biodegradowalne - zielone, które będą zbierane na terenie nieruchomości (trawa, liście
i drobne gałęzie) właściciele nieruchomości mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy, który jest zlokalizowany
w miejscowości Witaszyczki”.
19. w § 13 po ust. 14b dodaje się ust. 14c i 14d w brzmieniu :
„14c. Do pojemników na o odpady biodegradowalne – kuchenne należy wrzucać:
- kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,
- owoce i warzywa z ogrodów,
- resztki żywności,
- obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa,
- skorupki jaj,
- fusy po kawie i herbacie
- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne”.
„14d. Do pojemników na odpady biodegradowalne – kuchenne zabrania się wrzucać:
- surowego mięsa i kości,
- odpadów zielonych: liści, trawy, gałęzi,
- odchodów zwierzęcych, trocin i piasku z kuwet,
- kamieni,
- popiołu,
- ziemi,
- szkła, ceramiki, porcelany,
- płynnych odpadów kuchennych,
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- pampersów
- woreczków, opakowań foliowych i innych tworzyw sztucznych”.
20. § 19 otrzymuje brzmienie:
„1. Obowiązkową deratyzację na terenie Miasta i Gminy Jarocin przeprowadza się na obszarach
zabudowanych raz w ciągu roku, w okresie od 1 maja do 20 czerwca.
2. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno - epidemiologicznych, zdrowotnych lub
innych Burmistrz Miasta Jarocina może zarządzić obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w terminie
innym niż określony w ust. 1”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jarocinie
(-) Rajmund Banaszyński

