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U C H W A Ł A    Nr  610

RADY   MIASTA   K O N I N A

z dnia  01  m a r c a  2006 roku

w sprawie  REGULAMINU  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI 
I  PORZĄDKU  NA  TERENIE  MIASTA  KONINA.

	Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 ) oraz art.18 ust.2 pkt 15, art.40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego -  Rada  Miasta  Konina  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Dla zapewnienia realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA KONINA zwanym w dalszej treści uchwały „Regulaminem”.

§ 2.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA KONINA

Rozdział I
Postanowienia  ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :
ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008);
właścicielach nieruchomości – należy rozumieć także :
	współwłaścicieli,
	użytkowników wieczystych,
	dzierżawców,
	jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
	inne podmioty władające nieruchomościami,
	podmioty lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 1994 r., Nr 85, poz.388), lub właścicieli nieruchomości, jeżeli zarząd nie został wybrany;
odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
bioodpadach – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
odpadach zmieszanych – rozumie się odpady komunalne nie gromadzone selektywnie;
odpadach wielkogabarytowych – rozumie się odpady komunalne, które wskutek swoich rozmiarów lub wagi nie mogą być gromadzone w pojemnikach;


odpadach niebezpiecznych – rozumie się odpady, których definicje określa ustawa o odpadach; 
zbieraniu odpadów – rozumie się przez to czynność segregowania i umieszczania odpadów w pojemnikach na ten cel wyznaczonych;
poziomach selekcji - należy przez to rozumieć, zgodnie z docelowymi zapisami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO), że w kolejnych latach gminy powinny od jednej osoby odbierać selektywnie następujące ilości odpadów:
	kuchennych ulegających biodegradacji: 
   w roku 2006 – 5 kg, w 2007 – 15 kg, w 2008 – 30 kg, w 2009 – 45 kg, w 2010 – 60kg,
	opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami: 

         w roku 2006 – 59 kg, w roku 2007 – 108 kg,
	odpadów wielkogabarytowych: 

         w roku 2006 – 6 kg, w roku 2007 – 8 kg, w roku 2008 – 10 kg, w roku 2009 – 12 kg,          w roku 2010 – 15 kg, w roku2011 – 17 kg, w roku 2012 – 19 kg, w roku 2013 – 20 kg,          w roku 2014 – 21 kg,
	odpadów budowlanych: w roku 2006 – 9 kg, w roku 2007 – 14 kg, w roku 2008 – 20 kg, w roku 2009 – 26 kg, w roku 2010 – 32 kg, w roku 2011 – 39 kg, w roku 2012 – 46 kg, w roku 2013 – 54 kg, w roku 2014 – 62 kg;
	odpadów niebezpiecznych: w roku 2006 – 0,45 kg, w roku 2007 – 0,70 kg, w roku 2008 -0,95 kg, w roku 2009 – 1,2 kg, w roku 2010 – 1,5 kg;

odbieraniu odpadów – rozumie się czynność odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i przekazywaniu ich na wyznaczone w Regulaminie miejsce unieszkodliwiania, wykonywaną przez prowadzącego działalność na podstawie odrębnej decyzji Prezydenta Miasta Konina w zakresie odbierania odpadów;
stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalni ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z zbiorników bezodpływowych ;
górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych; 
zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania .
zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje ;
zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące lub w zabudowie szeregowej, mieszczące najwyżej kilka lokali mieszkalnych;
zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu oraz nie trzymane dla celów hodowlanych.
	Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych określa ustawa O utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina określające warunki i wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie lub wykonujący wymienione usługi.

Regulamin obowiązuje w szczególności:
	 właścicieli nieruchomości;
 nadzorujących budowy;
 przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
wszystkich posiadaczy terenów, do których tytuł prawny posiada miasto Konin;
mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie miasta Konina.


	Regulamin ustala szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina.


Rozdział II
Zadania miasta

Miasto Konin zapewniając na swoim terenie utrzymanie czystości i porządku stworzy niezbędne warunki do:
	utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych przyjmujących nieczystości ciekłe z nieruchomości, dla których podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub może powodować nadmierne koszty;

utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie gromadzonych;
powstania i eksploatacji instalacji lub urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części, w tym także zwierząt bezdomnych;
utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych;
	Zapewni niezbędne warunki do zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów, terenów otwartych i nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, a także odpadów gromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

Zorganizuje ochronę dla bezdomnych zwierząt na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
	Zapewni oznakowanie obszarów miasta dotkniętych lub zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt.
Miasto Konin będzie prowadzić ewidencję:
	 zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz wykorzystania do rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
	 przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych oraz wykorzystania do rozwoju sieci kanalizacyjnej;

umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
	Na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, miasto Konin będzie udostępniać informację o zasadach i warunkach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.


Rozdział III
Zasady gromadzenia odpadów i spełnienia wymogów sanitarnych

Na terenie miasta Konina wprowadza się powszechny obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, do której będą używane pojemniki bądź worki w kolorach (lub oznakowaniach kolorami):
- niebieski na papier;
- biały na szkło;
- zielony szkło kolorowe;
- żółty na tworzywa sztuczne i inne odpady opakowaniowe;
- brązowy na bioodpady;
- czerwony na odpady niebezpieczne (baterie, lekarstwa, świetlówki, 
  opakowania po chemikaliach);



	Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie miasta Konina należy używać wyłącznie pojemników oznakowanych kolorem czarnym lub innym nie zastrzeżonym do odpadów gromadzonych selektywnie. 

Na odpady komunalne zmieszane dopuszcza się pojemniki o pojemnościach: 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l oraz także o innych pojemnościach pośrednich pomiędzy 60 l – 1100 l. Warunkowo można stosować do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych worki z tworzyw w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie kontenerów o pojemności 6 – 7 m3 do gromadzenia odpadów zmieszanych tylko w sytuacji, gdy stosowanie innych pojemników o pojemnościach wymienionych w pkt. 3 jest niemożliwe.
	Do gromadzenia odpadów pochodzących z remontów dopuszcza się stosowanie kontenerów o pojemnościach powyżej 2 m3.

Standardy jakie muszą spełniać pojemniki do gromadzenia odpadów na terenie miasta, określone zostaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina.
Pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscu trwale wyznaczonym i z utwardzoną powierzchnią oraz łatwym dostępem dla użytkowników, nie powodującym jednocześnie uciążliwości i utrudnień.
Na terenie miasta Konina ustala się minimalny okres opróżniania pojemników z odpadami oraz zbiorników na nieczystości ciekłe, przy czym ich opróżnianie powinno się odbywać z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu i gniciu:
	dla odpadów komunalnych zmieszanych – 
	 zabudowa wielorodzinna     –    jeden raz w tygodniu

 zabudowa jednorodzinna     –     jeden raz na dwa tygodnie ;
	dla odpadów selektywnie gromadzonych – wg harmonogramu opracowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi lub doraźnych zgłoszeń organizatorów imprez;
dla nieczystości ciekłych – minimalnie jeden raz na miesiąc;
dla odpadów wielkogabarytowych – na podstawie harmonogramu określonego przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w porozumieniu z odpowiednimi służbami miasta Konina, ale nie rzadziej jak jeden raz na kwartał;
dla bioodpadów – wg harmonogramu opracowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi:
dla zabudowy wielorodzinnej – w miarę napełniania się pojemników, ale nie rzadziej jak jeden raz w tygodniu;
dla zabudowy jednorodzinnej – w okresie letnim jeden raz w tygodniu a w okresie zimowym dwa razy w miesiącu;
	dla odpadów niebezpiecznych – w miarę zapełniania się wyznaczonych do odpadów niebezpiecznych pojemników;
Odbieranie odpadów z nieruchomości lub terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinno się odbywać według ustalanego corocznie harmonogramu, ale nie rzadziej jak raz w tygodniu.

Odbieranie odpadów z targowisk powinno się odbywać minimalnie jeden raz dziennie.
Średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, przyjmuje się na poziomie ustalonym w Planie gospodarki odpadami dla miasta Konina przyjętym uchwałą Rady Miasta Konina i ustala się na poziomie 406,0 kg/M/rok (kg/Mieszkańca/rok).
Na ciągach pieszych położonych wzdłuż dróg publicznych powinny być rozmieszczone urządzenia do zbierania odpadów (kosze uliczne) w zależności od natężenia ruchu pieszego i rozmieszczenia punktów handlowych lub gastronomicznych. Pojemność jednostkowa rozmieszczanych koszy ulicznych nie powinna być mniejsza niż 0,03 m3.
Odległość pomiędzy rozstawionymi koszami na drogach publicznych, parkach lub innych miejscach publicznych nie powinna przekraczać 150 m.


	W wypadku wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy, odbieranie nieczystości ciekłych powinno odbywać się co najmniej jeden raz na miesiąc, lub z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia.

Ilość nieczystości ciekłych jaka może powstać na nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy ustala się na podstawie wskazań wodomierza (ilości zużytej wody) lub wg wskaźników:
	 mieszkańcy - 3,0 m3/osobę/miesiąc;

 restauracje, bary, jadłodajnie - 3,0 m3/miejsce/miesiąc;
 sklepy, apteki, - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;
 zakłady produkcyjne - bez natrysków – 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;
                                        - z natryskami    – 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;
	Na terenie miasta Konina zabrania się:

	wywożenia i wysypywania odpadów stałych w inne miejsca niż składowisko przy ul. Sulańskiej 13;
	wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczone miejsca do ich gromadzenia;
	wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów stałych lub ciekłych, wód pochodzących od mycia pojazdów;
	zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez miasto Konin na grzebowiska dla zwierząt;
	wyprowadzania psów na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci i obiektów użyteczności publicznej;
	zgarniania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;
	wrzucania śniegu, lodu, błota do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne.

                                                                                      
                                 
             
Rozdział  IV
Obowiązki właścicieli nieruchomości.


Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: 
wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów i utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym oraz zapewniają prawidłowe gromadzenie i odbieranie odpadów komunalnych;
zbieranie i gromadzenie odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych, które powinno się odbywać wg zasad określonych w rozdziale III Regulaminu;
przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w okresie nie dłuższym niż 1 rok od dnia przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji i wejścia w życie uchwały dla sieci już istniejących, po uzgodnieniu warunków z miastem Koninem;
w warunkach, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie nieuzasadniona, nieruchomość powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniając wymagania określone w odrębnych przepisach;
usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych.
 Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości zebranych odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Regulaminem.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych i odpadów wielkogabarytowych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający ich odebrania.


	Właściciele nieruchomości, u których powstają bioodpady, zobowiązani są do selektywnego ich gromadzenia. W przypadku samodzielnego odzysku bioodpadów przez kompostowanie, następnie wykorzystanie dla własnych celów kompostu, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku selektywnego gromadzenia bioodpadów.
Właściciel nieruchomości ponosi koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów.

Uprzątanie błota, śniegu, lodu, usuwanie nawisów (sopli) z rynien i okapów i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzielona część drogi publicznej położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątania chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi. Do obowiązków zarządcy drogi należy także:
 zbieranie i pozbywanie się odpadów gromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymywanie tych urządzeń w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym;
  likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu środków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960);
  pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z chodników przyległych do drogi publicznej, a także jeżeli zarządca drogi pobiera opłaty za postój lub parkowanie na chodniku, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków publicznej komunikacji zbiorowej należy do obowiązków przedsiębiorcy użytkującego teren przystanku zbiorowej komunikacji publicznej.
Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do zapewnienia niezbędnych urządzeń do utrzymania czystości i porządku na terenie organizowanej imprezy w czasie jej trwania, a po jej zakończeniu do uporządkowania terenu i usunięcia zgromadzonych odpadów.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania odbioru w formie umowy oraz wymaganych dowodów opłacania za odebranie odpadów lub nieczystości ciekłych, przez firmę posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości oraz przechowywania tych dokumentów przez okres co najmniej jednego roku.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazania dokumentów wymienionych w punkcie poprzedzającym, w przypadku kontroli wykonywania usług odbierania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych przez upoważnione służby Prezydenta Miasta Konina.
W przypadku nie zawarcia przez właściciela nieruchomości umowy na odbieranie odpadów komunalnych, miasto Konin zorganizuje odbiór odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Prezydent Miasta Konina wyda z urzędu decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, w której ustala:
  sposób i terminy udostępniania urządzeń do gromadzenia odpadów lub zbiorników bezodpływowych w celu ich opróżnienia;
  obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych, łącznie z terminami uiszczania opłat;


  wysokość opłat z zastosowaniem stawek ustalonych uchwałą Rady Miasta jako górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Decyzja, o której mowa w pkt. 12, jest wydawana na okres 1 roku. Przedłużenie decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres następuje, jeżeli właściciel nieruchomości nadal nie przedstawi umowy na odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników, na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu jej ważności. 
Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane pod warunkiem, że powstałe podczas naprawy odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach i niniejszym regulaminem. Naprawa pojazdu nie może powodować zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości dla najbliższego otoczenia.
Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych.
Wykonanie obowiązków, o których mowa w pkt.1 rozdz. III Regulaminu na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.


Rozdział  V
Odpady niebezpieczne 

	Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone oddzielnie od odpadów komunalnych przed umieszczeniem ich w pojemnikach i podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów określonych oddzielnymi przepisami.

Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.


Rozdział  VI
Unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Konina, czynności: unieszkodliwiania odpadów komunalnych, sortowania i odzysku odpadów komunalnych, odzysku poprzez kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, zarządzanie składowiskiem odpadów, zarządzanie selektywną zbiórką odpadów na terenie miasta Konina, powierza się wyłącznie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, z zastrzeżeniem pkt. 2.
	Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji może być wykonywane przez osoby fizyczne na zasadach określonych w rozdziale III niniejszego Regulaminu, a także przez podmioty, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
	Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Konina prowadzenie stacji zlewnych oraz unieszkodliwianie nieczystości ciekłych z terenu miasta Konina powierza się wyłącznie Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. w Koninie.
	Podmioty gospodarcze wymienione w pkt. 1 i 3 są zobowiązane do prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz prowadzenia wymaganej niezbędnej ewidencji.

	Podmioty gospodarcze wymienione w pkt. 1 i 3 powinny podejmować niezbędne działania informacyjne i edukacyjne kierowane do mieszkańców Konina w zakresie gospodarowania odpadami i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży.
	Podmioty gospodarcze wymienione w pkt. 1 i 3 w zakresie prowadzonej działalności powinny współdziałać z Międzygminnym Związkiem „Koniński Region Komunalny”.

                       

ROZDZIAŁ VII
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione


System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1)	do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, 
2)	do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%, 
3)	do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości w mieście: 
	115 kg/osobę/rok w roku 2010, 

	76 kg/osobę/rok w roku 2013,

53 kg/osobę/rok w roku 2020,
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości. 


Rozdział  VIII
    Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Właściciele psów zobowiązani są do ich wyprowadzania na smyczy, a psy zaliczane do ras agresywnych na smyczy i w kagańcu (zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne). Zabrania się wyprowadzania psów bez uwięzi. 
Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem, jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem lub wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.
Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych (w szczególności psów i kotów) na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci i obiektów użyteczności publicznej. 
Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są osobiście do natychmiastowego sprzątania odchodów z terenów przeznaczonych do wspólnego użytkowania, a w szczególności klatek schodowych, dziedzińców, terenów przyblokowych, ulic, placów, skwerów, parków. Postanowienie nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
Właściciele psów zobowiązani są do zarejestrowania ich i wyposażenia w znak identyfikacyjny umieszczony przy obroży. Znaki identyfikacyjne zapewnia Urząd Miejski w Koninie, który prowadzi szczegółowy rejestr ich wydania.




Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami, przestrzegania przepisów sanitarnych i epizootycznych, a w szczególności terminów szczepień.
Właściciele zwierząt domowych odpowiedzialni są za szkody spowodowane przez ich zwierzęta.
Niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy i spokoju przez psy (np. uporczywe szczekanie), szczególnie w godzinach nocnych. Odpowiedzialność ponosi właściciel psa.
Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych i nie posiadające znaku identyfikacyjnego będą umieszczane w schronisku dla zwierząt przez jednostkę prowadzącą schronisko lub Straż Miejską.
Właściciel zwierzęcia które padło, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości przy pomocy podmiotu gospodarczego zajmującego się zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub pogrzebać w miejscu wyznaczonym przez miasto Konin.


Rozdział IX
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich


Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach miasta Konina wyłączonych z produkcji rolniczej, z uwzględnieniem zapisu w pkt. 2;
Dopuszcza się na terenach miasta Konina w zabudowie jednorodzinnej możliwość trzymania drobiu, królików w ilości do 10 szt. łącznie, jeżeli nie stwarza to uciążliwości dla najbliższych sąsiadów i istnieją odpowiednio przystosowane pomieszczenia z wydzielonym wybiegiem z zachowaniem przepisów sanitarnych i epizootycznych.
Na nieruchomościach można utrzymywać pszczoły w ilości do 5 roi pod warunkiem, że ule ustawione będą co najmniej 5 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiedniej. Ule z trzech stron powinny posiadać ekran z zieleni o wysokości co najmniej 2 m.
Wprowadza się obowiązek sprzątania odchodów zwierząt gospodarskich (krowy, konie) prowadzonych po drogach publicznych przez ich właścicieli w trakcie ich prowadzenia.
Właściciel zwierzęcia które padło, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zwłok zwierzęcych z terenu nieruchomości przy pomocy podmiotu gospodarczego zajmującego się zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych lub pogrzebać w miejscu wyznaczonym przez miasto Konin.


Rozdział   X
Deratyzacja oraz terminy jej przeprowadzania


Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości w miarę potrzeby.
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Prezydent Miasta Konina w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi poprzez zarządzenie obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia.
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.





Rozdział  XI
Postanowienia  końcowe.

Właściciel nieruchomości umożliwi wstęp na teren nieruchomości upoważnionym przez Prezydenta Miasta Konina służbom, pracownikom Urzędu Miejskiego, w celu dokonania kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Na żądanie upoważnionych przez Prezydenta Miasta Konina służb tj.: Straży Miejskiej lub upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania umowy z upoważnionym podmiotem gospodarczym zajmującym się odbieraniem odpadów stałych lub wywozem nieczystości ciekłych oraz do okazania wymaganych dowodów opłat.
Na żądanie upoważnionych przez Prezydenta Miasta Konina służb, właściciel zwierzęcia domowego ma obowiązek okazania dowodu szczepienia przeciw wściekliźnie oraz dowodu opłacania podatku od posiadanego psa.
	Właściwi pracownicy Urzędu Miejskiego, administracje osiedli mieszkaniowych, wyspecjalizowane jednostki organizacyjne miasta Konina, mają obowiązek udzielania zainteresowanym mieszkańcom lub podmiotom gospodarczym, żądanych informacji z zakresu postępowania z odpadami.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustaw o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971 r. – Kodeks Wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. nr 106, poz. 1148 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236 poz. 2008).

§ 3.

Uchwała zostanie ogłoszona wszystkim mieszkańcom Konina w lokalnych środkach masowego przekazu, a w szczególności prasie lokalnej, stronie internetowej miasta Konina oraz miejscach umieszczania publicznych ogłoszeń.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Miasta Konina Nr 590 z dnia 04 lipca 2001r, w sprawie określenia szczegółowych  zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Konina.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

§ 6.

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

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                       Rady  Miasta  Konina

                                                                                          Tadeusz  Wojdyński

